
ُدشنت صباح يوم الثالثاء الماضي، �لعاصمة عدن، أعمال الدورة الخامسة للجمعية الوطنية
للمجلس االنتقالي الجنوبي. وألقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الُزبيدي رئيس

المجلس االنتقالي الجنوبي، كلمة هامة في افتتاح الدورة...

قناصة المليشيات الحوثية تستهدف
مواطنًا شمال الضالع وتصيبه بجروح

أمن شبام بحضرموت يستعيد
مسروقات بقيمة أكثر من ثالثة

مال�ن ر�ل يمني...

انطالق أعمال الدورة الخامسة للجمعية الوطنية للمجلس
االنتقالي الجنوبي           “  نص كلمة الرئيس الُزبيدي ” 

تتمة ص5

استشهاد 5 من أبطال دفاع شبوة وجرح اخرين إثر هجوم إرهابي
استشهد 5 افراد وإصابة اخرين من قوات دفاع شبوة اثناء تصديهم لهجوم إرهابي غادر استهدف نقطة

تتمة ص7امنية في المدخل الشرقي لمدينة عتق فجر اليوم كما تمكن ابطال قوات دفاع شبوة...

قوات الحزام األمني تفكك عبوة ناسفة  شمال العاصمة عدن
تمكنت الفرق الهندسية في إدارة التسليح العسكري بقوات الحزام األمني من تفكيك عبوة ناسفة، من

تتمة ص6الحجم المتوسط، وتحتوي على مادة السي فور شديد االنفجار... 
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التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم
الُزبيدي رئيس مجلس االنتقالي الجنوبي،
نائب رئيس المجلس القيادة الرئاسي،
يوم اإلثنين الماضي في مقر المجلس
�لعاصمة عدن، محافظ محافظة لحج
اللواء أحمد عبدالله التركي. وفي اللقاء،
الذي حضره مدير أمن لحج اللواء صالح
السّيد، وشيخ مشائخ الصبيحة الشيخ
عبدالرحمن الصبيحي، استمع الرئيس
القائد من اللواء التركي إلى شرٍح واٍف عن
مستجدات األوضاع في محافظة لحج

عموما في المجاالت كافة، 

وشدد الرئيس القائد على أهمية استتباب الحالة األمنية
في مناطق الصبيحة، وطور الباحة، ورأس العارة، و�ب
المندب، لما تمثله هذه المناطق من أهمية �عتبارها خط
الدفاع األول عن الجنوب، ضد محاوالت استهدافه عسكر�،
وأمنيا، إضافة إلى ما تمثله من أهمية استراتيجية
كمناطق تطل على أحد أهم طرق المالحة البحرية الدولية،
ومناطق الصبيحة على وجه الخصوص. كما استعرض اللواء
التركي، خالل اللقاء، الجهود الكبيرة التي تبذلها األجهزة
األمنية في محافظة لحج بمختلف تشكيالتها، وفي
مقدمتها قوات أمن لحج وقوات الحزام األمني قطاع
الصبيحة، مشيدا �لدور الكبير الذي تلعبه األجهزة األمنية
�لمحافظة لفرض األمن واالستقرار وضبط االختالالت

األمنية.

ونّوه الرئيس بضرورة ضبط كل الخارجين عن النظام
والقانون، وتكثيف الدور�ت األمنية في مناطق
الصبيحة، و�ب المندب، والتنسيق المشترك بين
األجهزة األمنية، لتأمين الطرق الرئيسية، وكبح
جماح المهربين، وقّطاع الطرق، ورفع اليقظة
والجاهزية لدى الوحدات العسكرية المرابطة في
الجبهات لرصد وصد أي محاوالت عدائية، حضر اللقاء
العميد كمال همشري مدير مكتب رئيس
المجلس االنتقالي الجنوبي، والعميد فيصل
محمد علي مدير فرع جهاز األمن السياسي

بمحافظة لحج.

أكد نائب رئيس الهيئة
التنفيذية للقيادة المحلية
�لمجلس االنتقالي بمحافظة
أبين االستاذ خالد العبد
الشعوي على ابناء محافظة
أبين مجابهة خطر المخدرات،
كونها سالح فتاك يهدف من
خالله أعداء األمة اإلسالمية،
وأعداء البشرية إلى تدمير
الشباب في هذا البلد. جاء ذلك
خالل مشاركته في اللقاء
التشاوري الذي نظمه مكتب
وزارة االعالم بمحافظة ابين،
بمناسبة اليوم العالمي
لمكافحة المخدرات، بحضور
عددا من قيادات المجلس
االنتقالي والسلطة المحلية
وأئمة وخطباء المساجد

بمديرية زنجبار،

وقال مدير شرطة كريتر العقيد نبيل
عامر �ن األجهزة األمنية تلقت
شكوى من احد المواطنين ضد
احدى الصيدليات التي تبيع أدوية
وإبر منتهية الصالحية، وبعد شكوى
المواطن تم ابالغ مكتب الصحة
الذي انزل فريق للتأكد من حقيقة
الشكوى، وأشار �ن الفريق الطبي
نزل ولكنه تفاجئ بوجود أدوية
منتهية الصالحية وتالفة وقام
بتوجيه قوات األمن �غالق الصيدلية
ومعاقبة صاحبها حفاظا على ارواح
الناس الذين �خذون العالج دون تأكد
من تاريخه وكلهم ثقة �ن األطباء ال
يخونون األمانة و حريصون جدًا على

أرواح الناس.

التقى الرئيس القائد عيدروس
قاسم الُزبيدي رئيس المجلس
االنتقالي الجنوبي، القائد األعلى
للقوات المسلحة الجنوبية، نائب
رئيس مجلس القيادة الرئاسي
يوم الخميس الماضي، في القصر
الرئاسي بمعاشيق، اللواء هيثم
قاسم طاهر رئيس اللجنة
العسكرية واألمنية الُعليا. وفي
اللقاء، اّطلع الرئيس القائد من
اللواء هيثم قاسم، على ما تم
إنجازه في جانب تشكيل الفرق
المنبثقة عن اللجنة واختصاص كل
منها، وتوزيع المهام في إطار
اللجنة، والخطط واآلليات المنظمة

لعملها.

نائب رئيس انتقالي أبين:
المخدرات سالح فتاك وعلينا

جميعا مجابهته

الرئيس القائد عيدروس الُزبيدي يّطلع من اللواء
التركي على مستجدات األوضاع بمحافظة لحج

الرئيس الُزبيدي يلتقي رئيس
اللجنة العسكرية واألمنية الُعليا

اللواء هيثم قاسم طاهر

اللواء بن بريك يلتقي لجنة متابعة
تحقيق التوافق الوطني الجنوبي

التقى اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك،
رئيس الجمعية الوطنية للمجلس االنتقالي
الجنوبي يوم اإلثنين الماضي لجنة متابعة
تحقيق التوافق الوطني الجنوبي برئاسة
العميد علي زين بن شنظور. وفي اللقاء،
قدم اللواء بن بريك، شرحًا وافيًا عن
مشاورات الر�ض ودور اللجان المشاركة إلبراز
القضية الجنوبية وما خرجت به من تسو�ت
تصب في صالح الجنوب وقضيته، وأشار اللواء
أحمد سعيد، إلى إجراءات إعالن نقل السلطة
وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي وما ترتب
عليه من تطورات عكست نفسها على
الواقع وغيرت مجرى األحداث.. مشيرًا إلى
الجانب العسكري والدور الذي يفترض أن

يلعبه في هذه المرحلة،

من جانبه شكر رئيس اللجنة بن شنظور، اللواء بن بريك، على
حسن االستقبال والطرح الشفاف في توضيح مجر�ت
األحداث، متمنيًا للجمعية الوطنية التوفيق في انعقاد
الدورة الخامسة لها والخروج بتوصيات مرضية للجميع..
مشيرًا إلى أهداف تشكيل اللجنة المستقلة للتوافق
الجنوبي والمبادرة المقدمة لها والمقترحات المطروحة
لتطوير عمل اللجنة بما يؤدي للوصول إلى إطار يحقق
التوافق الجنوبي. وبهذا الصدد قدم العميد بن شنظور
مسودة المقترحات التي رحب بها اللواء بن بريك، ووعد
بمناقشتها والرد عليها.. مؤكدًا على ترحيب قيادة
المجلس االنتقالي الجنوبي �ي عمل يؤدي إلى

االصطفاف الوطني من اجل انتصار القضية الجنوبية.

كما تطرق رئيس الجمعية الوطنية في اللقاء،
إلى دور حكومة المناصفة الغائب عن حل
األوضاع السيئة في الخدمات في المحافظات
الجنوبية وما يعانيه المواطن من سوء األوضاع
المعيشية.   وأشار اللواء بن بريك، إلى انعقاد
الدورة الخامسة للجمعية الوطنية التي ستبدأ
جلسات أعمالها يوم غٍد ، حيث سيتم فيها
شرح األحداث والمتغيرات الراهنة والتركيز على
وحدة الصف الجنوبي ومناقشة قضا� وهموم

المواطنين في الجنوب عمومًا.

قناصة المليشيات الحوثية تستهدف مواطنًا شمال الضالع وتصيبه بجروح
اقدمت قناصة المليشيات الحوثية
ظهر يوم األثنين الموافق 20 يونيو
حزيران 2022م على استهداف
مواطنًا اربعينيًا يدعى سّالم محمد
صالح صمادي وتصيبه بجروح خطيرة
في احد ساقيه اثناء قيامه بحراثة
ارضه الزراعية في بلدة المر�ح حجر

الضالع،

وقالت مصادر طبية في المستشفى الميداني
سناح ان المواطن “ُصَمادي” تلقى االسعافات
األولية في المستشفى الميداني حجر ثم تم
تحويله المستشفى الميداني بمدينة سناح، وقد
اتى ويعاني من نزيف جراء طلق ناري دخل في
منطقة الفخذ للساق االيمن وتم ايقاف النزيف
وحالته شبه مستقره واليزال يرقد في

المستشفى لتلقي االستطبا�ت االزمة.

مصادر حقوقية اشارت ان هذه الحادثة
تعد خرقًا واضحًا من قبل المليشيات
الحوثية للهدنة االممية المعلنة التي
تدعي هذه المليشيات االلتزام بها،
الى جانب كونها تعد انتهاكًا انسانيًا
بحق المدنيين يضاف الى جرائم
المليشيات بحق المواطنين شمال

الضالع،

وتستمر المليشيات الحوثية المدعومة
من ايران �رتكاب خروقاتها بشكل متكرر
منذ بدء سر�ن الهدنة األممية األولى
والثانية بشكل يومي، سوى على
الصعيد العسكري في جبهات
المواجهة او على الصعيد اإلنساني
بحق األعيان المدنية دون ان تحرك

الجهات الراعية لهذه الهدنة أي ساكن.

وأوضح االستاذ خالد العبد خالل كلمته
“أن المسؤولية تقع على عاتق
الجميع، داعيا الجميع إلى االستشعار
�لمسؤولية لمكافحة هذه الضاهره
الخطيرة التي تهدد المجتمع بشكل
عام ومجابتها. وأشار العبد إلى أن
هذا السالح يتم إستخدامه
الستهداف شبابنا الذين هم عماد
المستقبل، وللحفاظ على هذه
الثروة، ولضمان مستقبل آمن لهذا
الجيل يجب توعية الشباب ومكافحة
هذا الخطر بكل مااوتينا من قوة.
وشهد اللقاء العديد من الكلمات
والمداخالت والتي تمحورت حول
أهمية محاربة هذه الظاهرة من خالل
تكاتف الجميع، وتعزيز دور الجانب
األمني للقيام بواجبه وتكثيف الوعي
المجتمعي من خالل األنشطة
والبرامج الهادفة لحث الشباب عن خطر
هذه الظاهرة ومحاربة انتشار

المخدرات التي تهدد المجتمع.
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عبد الرحمن شيخ يزور الهيئة الوطنية
لإلعالم الجنوبي ويشيد بدورها في تعزيز

األداء اإلعالمي

أشاد األستاذ عبد الرحمن شيخ، عضو هيئة
رئاسة المجلس االنتقالي، يوم الخميس
الماضي، في العاصمة عدن، بدور الهيئة
الوطنية لإلعالم الجنوبي، وما تبذله من
جهود عظيمة في تعزيز أركان اإلعالم
بمختلف جوانبه. جاء ذلك خالل ز�رته لمقر
الهيئة الوطنية لإلعالم الجنوبي، استقبله
فيها األستاذ علي عبد الله الكثيري، عضو
هيئة رئاسة المجلس االنتقالي، رئيس الهيئة
الوطنية، واألستاذ مختار اليافعي، نائب رئيس
الهيئة الوطنية، رئيس قطاع اإلذاعة
والتلفزيون، وأعضاء الهيئة، الذين رحبوا به،
والذي استمع فيها من رئيس الهيئة إلى
مجمل األنشطة التي تقوم بها في اإلعالم

الجنوبي بقطاعاته ووسائطه المتعددة.

وتفقد خالل ز�رته لمقر الهيئة الوطنية لإلعالم
الجنوبي، أقسام الهيئة، مطلعًا على طبيعة
عملها الكبير، حيث ثمن ماتقوم به الهيئة
الوطنية من عمل يسهم بشكل مباشر في دعم
اإلعالم الجنوبي وتعزيزه بكل ما يلزم لتطويره
واالرتقاء به لمواكبة المرحلة، والذي يهدف إلى

تحقيق أهداف شعب الجنوب وتطلعاته.

تمكنت إدارة األمن والشرطة
بمديرية شبام محافظة حضرموت
من ضبط شخص قام بسرقة
كراتين سجائر بقيمة ثالثة مال�ن
وستمائة وخمسة وستون ألف
ر�ل يمني بعد ٢٤ ساعة من
سرقتها. و�شرت شرطة شبام
بحضرموت �لبحث والتحر�ت ورصد
تحركات الجناة بعد تلقيها البالغ من
مواطن يفيد بسرقة كراتين سجائر
من داخل سيارته تمكنوا من ضبط
الجاني الذي تم متابعته ورصده
بعد البدء ببيع كراتين السجائر
بحوزته ادوات تعاطي مادة الشبو

المخدر،

وأعترف الجاني الذي يدعى ( م ، ح ، ط )يبلغ من
العمر ٣٠ عام بواقع السرقة ومعه عصابة مكونه
من عدة أشخاص تم التعميم عليهم وهم
مطلوبين أمنيا في قضية تعاطي مخدرات
وإستعادة السجائر من وسط بئر في الحوطة حيث
سيتم استكمال اإلجراءات القانونية وإحالته للنيابة
العامة، وحذر مدير أمن مديرية شبام العقيد
لطفي الكثيري المواطنين من ترك مركباتهم
وممتلكاتهم حتى ال تصبح عرضة للسرقات  ،
منوهًا �ن المواطن رجل األمن األول �البالغ عن اي
تحركات مشبوهة لعناصر تخريبية او متعاطيه
للمخدرات لتثبيت األمن واالستقرار في المديرية ،
شاكرًا مدير عام األمن والشرطة العميد ركن
عبدالله بن حبيش على دعمه في استمرار تنفيذ

المهام األمنية.

أمن شبام بحضرموت يستعيد مسروقات
بقيمة أكثر من ثالثة مال�ن ر�ل يمني

محكمة رصد اإلبتدائية تعقد أول
جلساتها في قضية مقتل البطاطي

عقدت محكمة رصد االبتدائية أولى جلسات
محاكمة المتهمين في قضية مقتل حسين
قاسم البطاطي، برئاسة القاضي صالح راجح
النسري، قاضي محكمة رصد االبتدائية وعضوية
امين السر المحكمة، القاضي فضل بن صفر،
بحضور عضوي النيابة العامة جمال عاطف،
وصدام المحرمي ومحامي أولياء الدم، الذين
تواجدوا في قاعة المحكمة.   وفتحت الجلسة
أمام المواطنين، ووسائل اإلعالم لتغطيتها حيث
استهلت الجلسة بتالوة أسم المتهم، وصحيفة
االتهام من قبل النيابة العامة ليقر بعد ذلك
المتهم �رتكابه الجريمة دون إي اسباب، كما تم

االستماع لشهود اإلثبات الحاضرين،

وفي نهاية الجلسة طلبت المحكمة تقديم
المرافعة الختامية من قبل النيابة العامة التي طالبت
في مرافعتها �لقصاص الشرعي للقتل العمد،
اضافة لتقديم محامي أولياء الدم مرافعته النهائية
والتي طالب فيها ادانة المتهم بتهمة قتل
المجني عليه عمدًا وعدوانًا و�سلوب وحشي، وذلك
وفقًا الدلة اإلثبات وإقرار المتهم بجريمته وشهادة
الشهود وعرض التقرير الطبي الصادر عن الطبيب
الشرعي المختص، كما طالب المحامي بناء على ما
جاء في الدعوة المدنية بتعويض أولياء الدم عن كل
الخسائر والنفقات التي تكبدوها جراء هذه الجريمة.
وفي الختام، قررت المحكمة حجز القضية للنطق
�لحكم في الجلسة القادمة المقررة يوم الخميس

القادم الموافق 23 يونيو 2022م.

أخبار3

التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الُزبيدي
رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي، الخميس
الماضي، أعضاء الجمعية الوطنية للمجلس في
محافظة المهرة المشاركين في الدورة الخامسة
للجمعية التي اختتمت أعمالها أمس األربعاء.
واّطلع الرئيس الُزبيدي خالل اللقاء، الذي حضره
األستاذ سعيد سعدان عضو هيئة رئاسة المجلس
االنتقالي، والدكتور سالم علي القميري رئيس
الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بمحافظة المهرة،
ونائبه األستاذ حّسان مهدي بلحاف، من الحاضرين
على ُمجمل األوضاع في محافظة #المهرة، وفي
مقدمتها األوضاع العسكرية، واألمنية،
واإلنسانية، والمشكالت والصعو�ت التي تواجه
أبناء المحافظة في المجاالت كافة. كما استمع
الرئيس الُزبيدي أيضا، إلى شرٍح موجزٍ عن نشاط
القيادة المحلية في المحافظة والمدير�ت وما
حققته من إنجازات خالل الفترة الماضية، والخطط
والبرامج الُمزمع تنفيذها خالل النصف الثاني من

العام الجاري 2022م.

وحّث الرئيس القائد قيادات المجلس
وأعضاء الجمعية �لمهرة، على التقّرب من
المواطنين وتلّمس همومهم
ومشكالتهم، مشددا على ضرورة أن
تسهم األنشطة الُمنفذة من قبل القيادات
المحلية في التخفيف من معاناة المواطنين
في المحافظة بشكل عام، وفي المدير�ت
النائية والصحراوية التي تفتقد ألبسط
مقومات الحياة بشكل خاص. ونّوه الرئيس
�همية التركيز على شريحة الشباب
وإيالئها االهتمام الكامل، من خالل تكثيف
برامج التدريب والتأهيل لتعزيز قدراتهم
وامكانياتهم، ليكونوا على ُأهبة
االستعداد لتحّمل مسؤولية بناء الدولة
الجنوبية المنشودة وحمايتها. وتطرق
الرئيس الُزبيدي في سياق حديثه إلى
األهمية الكبيرة التي تمثلها محافظة
المهرة في المشروع الوطني الجنوبي،
مؤكدا أن التضحيات الجسيمة التي قدمها
أبناء محافظة المهرة في مسيرة الثورة
التحررية الجنوبية، ستظل محل فخر واعتزاز
كل جنوبي. ومن جانبهم، عّبر الحاضرون عن
شكرهم وامتناهم للرئيس الُزبيدي على
إتاحته الفرصة لهم الستعراض هموم
ومشكالت أبناء المهرة، مثمنين حرصه
الدائم على دعم أبناء المحافظة لتجاوز
المشكالت والمعضالت التي تواجههم

في المجاالت كافة.

الرئيس القائد عيدروس
الُزبيدي يّطلع من أعضاء

الجمعية الوطنية
�لمهرة على مستجدات

األوضاع في المحافظة



مدير أمن وشرطة ساحل حضرموت يناقش الحد من انتشار الظواهر الدخيلة على المجتمع

التقى العميد مطيع سعيد المنهالي مدير عام أمن
وشرطة ساحل حضرموت، الثالثاء الماضي ، جمعية
اإلنصاف لرعاية المرأة والطفل، ومؤسسة سماء للتنمية
للحد من انتشار الظواهر الدخيلة على المجتمع في
حضرموت . في البدء اللقاء، تحدث األستاذ ”محمد
كاعش“ رئيس جمعية اإلنصاف لرعاية المرأة والطفل عن
كيفية محاربة الظواهر السيئة التي ظهرت على السطح
مؤخًرا مثل ظاهرة التحرش �لنساء، والمظاهر الفاضحة

المخلة �لحياء العام.

وتطرقت األستاذة ”فاطمة �عثمان“ رئيسة مؤسسة سما للتنمية
إلى الشراكة التي عقدت بين المؤسسة والجمعية الهادفة إلى تنفيذ
نزوالت ميدانية توعوية للحد من انتشار هذه الظواهر �لتعاون مع
الجهات ذات العالقة. ورحب العميد ”مطيع المنهالي“ بهذه الفكرة
الهادفة، مؤكًدا على أهمية إشراك الشرطة النسائية �من المحافظة
للقيام بحمالت توعوية تحتوي على بروشورات ثقافية ودورات تأهيلية

وتدريبية تستهدف أفراد المجتمع لخلق وعي حقيقي.

وأبدى ”المنهالي“ استعداده إلشراك التوجيه
المعنوي والشرطة النسائية �من ساحل حضرموت
مع منظمات المجتمع المدني لتوعية المجتمع
الحضرمي الذي ُعرف �ألخالق والعادات الحميدة

في شتى أصقاع العالم .
 
 

حضر اللقاء محمد علي المحمدي، ونور محمد
الرداعي .
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وأكد الرئيس الزبيدي أنه قد تم توجيه وحدة شؤون المفاوضات
�لتواصل لتشكيل وفد وطني جنوبي يقوده المجلس بمشاركة
مختلف الكفاءات الجنوبية لتمثيل قضية شعب الجنوب، مشددا
على الجهود الحثيثة لتمثيل أوسع لشعبنا ومكوناته الحية في
إطار المجلس االنتقالي ككيان وطني جامع من خالل إعادة
هيكلة مؤسسات المجلس وهيئاته. وقال الرئيس الزبيدي أن
الشراكة مع دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية
والسعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة هي محل اعتزاز
وذات أهمية �لغة والتحد�ت الماثلة أمام دول التحالف هي
تحد�ت ماثلة أمامنا ونشترك معهم في مواجهتها
ومعالجتها، مشيرا إلى أن المشاركة في اتفاق الر�ض الذي
التزال مضامينه ثابتة والعمل لتنفيذها كجزء من الشراكة في
مجلس القيادة الرئاسي الذي جاء كمعالجة لظروف �لغة
األهمية بما فيها إكمال تنفيذ اتفاق الر�ض وإجراء إصالحات
اقتصادية وعسكرية، موجها الشكر لألشقاء في السعودية
واإلمارات والكويت على استجابتهم السريعة لمعالجة الملفات
العاجلة ودعم المشاريع الخدمية. وأكد الرئيس الزبيدي على
السالم الشامل الذي يضمن استعادة الجنوب ألهله من خالل
عملية سياسية شاملة بحسب ما تضمنه اتفاق الر�ض
ومخرجات مشاورات مجلس التعاون والواقع على األرض،
مؤكدا على دعم الهدنة، وحماية منطقتنا االستراتيجية
وتأمين خطوط المالحة البحرية، داعيا دول التحالف والمجتمع
الدلي إلى اإلسهام معنا في جهود مكافحة اإلرهاب. واختتم
الرئيس الزبيدي كلمته بدعوة كافة القوى والمكونات والنخب
السياسية اليمنية إلى توحيد صفها من خالل إجراء حوار جاد
يعالج مسببات الصراع في الشمال، مؤكدًا الوقوف إلى جانبهم
سلما وحر�، كما أكد أيضا على الدعم الكامل للجمعية الوطنية
في كافة مهامها الوطنية والوقوف إلى جانبهم على العهد
الثابت، عهد الرجال للرجال. وكان اللواء أحمد سعيد بن بريك قد
ألقى كلمة افتتاحية رحب فيها �لرئيس القائد عيدروس
الزبيدي وجميع الحضور، خاصة اإلعالميين وتحديدا المصر�ن
منهم الذين حضروا تدشين دورة الجمعية الوطنية، مشيرا إلى
أن الدورة الخامسة للجمعية تأتي في لحظات حاسمة وظروف
عصيبة بعد مشاورات الر�ض، حيث سيقف أعضاء الجمعية
الوطنية أمام دراسة ما خرجت به مشاورات الر�ض وما تم
تنفيذه سابقا انطالقا من المسئولية الوطنية الملقاة على
عاتقهم ومن قرار الرئيس القائد عيدروس الزبيدي، خصوصًا مع
مجر�ت األمور الطارئة وما يمر على الجنوب وما يعانيه مواطنوه.
وقال رئيس الجمعية الوطنية إنه سيتم خالل هذه الدورة تحديد
خارطة طريق للمجلس االنتقالي وهيئاته وفروعه، مشيرًا إلى
إننا كنا في صراع من أجل الوجود وانتصرنا �نتصار التحالف وانتصرنا
على األرض بعد أن قدمنا مئات الشهداء والقافلة تسير حتى

تحقيق األهداف الوطنية المنشودة

أخبار4

الرئيس الزبيدي يفتتح انعقاد الدورة الخامسة للجمعية الوطنية

افتتح الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس
المجلس االنتقالي الجنوبي، القائد األعلى للقوات
المسلحة الجنوبية، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي
الثالثاء الماضي في العاصمة عدن، ومعه اللواء أحمد
سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية، واألستاذ أحمد
حامد لملس األمين العام لهيئة رئاسة المجلس
االنتقالي الجنوبي، وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن،
أعمال الدورة الخامسة للجمعية الوطنية التي تقام
تحت شعار “وحدة الصف الجنوبي من أجل السالم
الدائم والتنفيذ الخالق لمخرجات اتفاق ومشاورات
الر�ض وحق الجنوب في استعادة دولته” وشهد
االفتتاح حضور عدد من أعضاء هيئة رئاسة المجلس
االنتقالي الجنوبي ووزراء في حكومة المناصفة،
ورؤساء الهيئات التنفيذية للمجلس في المحافظات
والهيئة اإلدارية للجمعية الوطنية وأعضاء الجمعية،
�إلضافة الى قيادات هيئات ولجان المجلس المختلفة،
وكذا عدد من الضيوف من شخصيات اجتماعية
وسياسية وقادة عسكريون وأمنيون، وإعالميون
محليون وعرب. وألقى الرئيس القائد عيدروس الزبيدي
كلمة في افتتاح الدورة الخامسة للجمعية عبر فيها
عن طيب المشاركة في افتتاح فعاليات هذه الدورة
مشيرًا إلى تحمل المجلس االنتقالي المسئولية
الوطنية منذ إعالن عدن التاريخي في ظروف استثنائية
مستندًا بعد الله على إرادة شعب الجنوب وحقه الذي
قدم ألجله تضحيات غالية وسيستمر بتحملها حتى
تحقيق تطلعات شعبنا. وقال الرئيس الزبيدي إن
المجلس االنتقالي يحرص على إرساء مداميك العمل
المؤسسي في هيئاته كمهمة وطنية على طريق
البناء التنظيمي لتهيئة شكل الدولة في الجنوب،
مشددًا أن وصول قضية الجنوب لهذا المستوى من
القوة والحضور السياسي إقليميا ودوليا لم يكن أمرا
سهال ولكنه تم �إلرادة الشعبية الجنوبية التي عبرت
عنها وثائق وأدبيات المجلس التي كانت أقوى من كل
التحد�ت، وجدد الرئيس الزبيدي في كلمته على
التأكيد أن الوطن الجنوبي لكل الجنوبيين دون استثناء،
مؤكدًا الحرص على وحدة الصف الجنوبي يقينا من أن
الجنوبيين يقفون على الهدف نفسه، ومشيرا إلى أن
فريق الحوار الخارجي قد بذل جهودا مشكورة في هذا
السياق، وأنه قد حان الوقت لحوار مواز من الداخل
لضمان تحقيق األهداف المشتركة ومشاركة شرائح

شعبنا في صناعة مالمح مستقبل دولة الجنوب

وشدد اللواء بن بريك أننا نتعامل مع الواقع من أجل مصالح
شعبنا في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب وما تتطلبه
من خدمات، مؤكدا على الدور المهم للرئيس القائد عيدروس
الزبيدي في مشاورات الر�ض لتعزيز موقف التحالف واالنتصار
له، والخروج بخالصة خارطة طريق تتعلق بقيام مجلس قيادة
رئاسي، مؤملين أن يقوم هذا المجلس بتوجيه القوى
لمواجهة الحوثي، ومتمنيا أن يتحلل مجلس القيادة الرئاسي
من القيود ويعمل على تطبيق األجندة المطروحة أمامه في
االتجاه العسكري واالقتصادي. وقال اللواء بن بريك اننا نعمل
لالنتصار للمشروع العربي وحل مشكلة األزمات من خدمات
ودفع مرتبات، مشددا ان شعب الجنوب لن يفرط في منجزاته
التي تحققت، مؤكدا ان الجمعية الوطنية خالل هذه الدورة
سيكون لها قرارات مهمة للغاية تشمل الموارد المتعلقة
في الكهر�ء والماء والتعليم والصحة والرواتب، وأن هناك
استثمار يمكن االستفادة منه، وأنه سيتم الوقوف أمام كل
تلك المشكالت، داعيا لالستفادة واالستعانة �لخبراء
والكفاءات الجنوبية لتجاوز كل األزمات. واختتم اللواء بن بريك
كلمته �لتأكيد أن توجهات الجمعية الوطنية ستحدد بوصلة
المستقبل وستحدد أدواتها والحلول في المسائل الملحة
في االقتصاد والخدمات وغيرها، مشيرا إلى أن الجنوب قد
ضحى بكثير من الشهداء ألجل رفع راية الجنوب ولن يتم
نسيانهم، وأن مجلس القيادة الرئاسي يعتبر أمل للشعب
في الجنوب والشعب في الشمال، وأننا جميعا سنقف مع
الرئيس القائد عيدروس الزبيدي في مجلس القيادة الرئاسي
تأكيدا وثقة منا أنه قائد أمين يحمل قضيتنا وما ضحى ألجله
شهداؤنا. وكان اليوم األول ألعمال الدورة الخامسة
للجمعية الوطنية قد افتتح �ي من الذكر الحكيم أعقبه
النشيد الوطني الجنوبي، ثم تم عرض فيلم وثائقي أعدته
اللجنة اإلعالمية في الجمعية الوطنية بعنوان استعادة وطن
تحدث عن المراحل المختلفة التي مر بها الجنوب منذ ما قبل
الوحدة وحتى ما بعد تشكيل المجلس االنتقالي، كما تخلل
افتتاح الدورة الخامسة للجمعية الوطنية تقديم قصيدة

شعرية نالت استحسان الحضور.
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بسم الله الرحمن الرحيم
 

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على رسوله
الهادي األمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان الى
يوم الدين. األخ رئيس الجمعية الوطنية الجنوبية األخوات
واألخوة أعضاء الجمعية الوطنية للمجلس االنتقالي
الجنوبي � أبنا شعبنا الجنوبي العظيم في الداخل والخارج

الحاضرون جميعًا..
 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ُنحييكم تحية الكرامة
والعزة، تحية الحب واالعتزاز، ويطيب لنا أن نشارككم
افتتاح فعاليات انعقاد الدورة الخامسة للجمعية
الوطنية، والتي تحمل معها آفاًقا جديدة للتطوير
واالرتقاء �لعمل المؤسسي في المجلس االنتقالي
الجنوبي إننا في هذه المناسبة العظيمة نستذكر الهدف
الوطني العظيم الذي حملته وحمته وحافظت عليه
روافعنا الوطنية الجنوبية المتمثلة في الحراك السلمي،

والتصالح والتسامح، والمقاومة الجنوبية الباسلة.

أيها األخوات واألخوة
 

ان هذا التاريخ من النضال يمّثل ملحمة وطنية كان ال بد أن
يكون لها منظومة قيادية وواجهة سياسية جامعة
تحافظ على منجزاتها وتنسق جهودها حتى تحقيق
الهدف الوطني المنشود المتمثل في استعادة دولتنا
وهويتنا العربية. ولقد تحملنا منذ إعالن عدن التاريخي
في الرابع من مايو 2017م، هذه المسؤولية، مستندين
فيها بعد الله على إرادة شعبنا الجنوبي العظيم،
وعزيمته الصلبة التي ال تلين، وحقه المشـروع الذي دفع
من اجله بتضحيات غالية علينا، حيث قاد المجلس
االنتقالي الجنوبي هذه المسؤولية في ظروف
استثنائية ومنعطفات سياسية واقتصادية وعسكرية
وأمنية لم تكن سهلة، وسيستمر في مهمته التي
أسس من أجلها حتى تحقيق تطلعات شعبنا في دولة

جنوبية فدرالية حديثه.

السيدات والسادة
 

سيضل حرصنا على وحدة الصف الوطني الجنوبي ثابتًا، فهذا نهجنا منذ اليوم األول، ولقد كنا على يقين
دائم �ن الجنوبيون جميعًا يقفون على نفس الهدف وان اختلفت الطرق وتباينت الوسائل، واليوم، نقف على
أعتاب مرحلة جديدة تتطلب مننا خطوة وطنية نحو مزيدًا من التنسيق والتعاون والشراكة. ان فريق الحوار
الخارجي الذي كلفناه �لعمل والتواصل مع مختلف القوى والمكونات والنخب والشخصيات االعتبارية
والمتخصصة، قد بذل جهودًا مشكورة، واليوم حان الوقت لحوار موازٍ من الداخل، لترجمة اتصاالتنا الجنوبية
المشتركة الى ميثاق شرف وطني يتم التوافق عليه مع كافة القوى والمكونات الجنوبية في العاصمة
عدن، لضمان تحقيق اهدافنا الوطنية المشتركة، ومشاركة كل شرائح شعبنا الجنوبي في صناعة مالمح
مستقبل دولة الجنوب. ولقد وجهنا وحدة شؤون المفاوضات في البدء �لتواصل لتشكيل وفدًا وطنيًا جنوبيًا
يقوده المجلس االنتقالي بمشاركة وحضور وتمثيل مختلف القوى والكفاءات الجنوبية لتمثيل قضية شعب
الجنوب وتطلعاته المشروعة في العملية السياسية. ولن تقتصـر جهودنا الحثيثة على ذلك فقط، بل الى
تمثيل أوسع لشعبنا الجنوبي وقواه ومكوناته الوطنية الحية في إطار المجلس االنتقالي الجنوبي ككيان
وطني جامع، بجانب اإلصالح المؤسسـي، من خالل إعادة هيكلة مؤسساتنا وهيئاتنا الوطنية وتوسعتها
والتغيير المناسب في قوامها واالستحداث الذي يتواكب مع المتطلبات القائمة، بعد تقييم واسع لألداء
على مستوى المؤسسات واألفراد. ان المكتسبات الوطنية الجنوبية العزيزة محمية بإرادة الشعب ووحدة
الموقف وإصرارنا الصادق على ان نحقق ما بدأنا العمل عليه منذ عقود سلمًا وحرً� وفق مختلف الظروف التي
مرت، واليوم ننظر بكل مسؤولية الى المرحلة القادمة نضع في أيدينا سلمية الحراك الصادقة وبندقية

المقاومة الباسلة، دون تراجع.

األخوات واألخوة
 

أن ارساء مداميك العمل المؤسسـي في المجلس االنتقالي الجنوبي كانت مهمة وطنية رئيسية
نالت اهتمامنا الخاص، والزمت العمل والجهود السياسية والعسكرية المبذولة، كخطوة أولى على
طريق بناء تنظيمي يهيئ لشكل الدولة في الجنوب، الدولة التي ناضل شعبنا كثيرًا لعقود من الزمن
الستعادتها بعد ان مورس علينا جميعًا كل اصناف التآمر الذي كسرناه بدماء شهدائنا الزكية الطاهرة،
ونضال شعبنا الباسل، والقدرة على التعاطي مع مختلف الظروف والمستجدات. لم يكن وصول قضيتنا
الى هذا المستوى من القوة والحضور السياسي إقليميًا ودوليًا أمرًا سهًال، لكن اإلرادة الشعبية
الجنوبية التي عبرت عنها وثائق وأدبيات المجلس االنتقالي الجنوبي كانت أقوى من كل العقبات
والتحد�ت، وطالما كان الجنوب قوً� بكل أبنائه، نجدد اليوم تأكيدنا على أن هذه الوطن الجنوبي
العظيم لكل الجنوبيين دون استثناء، فلنحشد الطاقات والجهود، نحو تكاتف وطني أكثر صالبة يعزز
ويحمي مكتسباتنا الوطنية، ويصون تضحيات شهدائنا، وإنها لمسؤولية تاريخية تقع علينا جميعًا

أمام الله وأمام الشعب والتاريخ.

االخوات واألخوة
 

ال شك ان شراكتنا االستراتيجية مع دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة االمارات
العربية المتحدة محل اعتزاز وأهمية �لغة، وان تطويرها والبناء على ما تم انجازه فيها مستمر نحو تكامل
جنوبي حقيقي مع منظومة دول الجوار وشعوبها الشقيقة. وان التحد�ت الماثلة أمام دول التحالف، هي
تحد�ت ماثلة أمامنا أيضًا، نشترك معهم في مواجهتها ومعالجتها ووضع الحلول المناسبة لها. ومن هذا
المنطلق، بجانب االستحقاق السياسي الوطني الجنوبي، جاءت مشاركتنا في اتفاق الر�ض، الذي ال تزال
مضامينه ثابته ونعمل على تنفيذها كجزء أصيل من شراكتنا الحالية في مجلس القيادة الرئاسي الذي جاء
كمعالجة لظروف سياسية واقتصادية وعسكرية �لغة األهمية. حيث اجمعت القوى والمكونات والنخب
السياسية في مشاورات الر�ض الذي رعته دول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة معالجة مؤسسة
الرئاسة وإجراء إصالح جذري في هياكل الدولة، وإعادة النظر في كثير من الملفات كمخرجات معلنة كان في
طليعتها إدراج قضية شعب الجنوب في أجندة المفاوضات ووقف الحرب ووضع إطار تفاوضي خاص لها في
عملية السالم الشاملة التي تقودها األمم المتحدة، وكذا اإلقرار بحق الجنوب في تقرير مصيره وتحديد
مستقبله السياسي. واليوم، يقع على وجودنا في مجلس القيادة الرئاسي ضمان تنفيذ كل ما سبق، بما
في ذلك إكمال تنفيذ اتفاق الر�ض، واجراء اصالح اقتصادي شامل ينتشل شعبنا من محنته االنسانية
وظروفه االقتصادية الصعبة، واصالح عسكري يضمن معالجة األخالل في وزارتي الدفاع والداخلية، والقدرة
على مواجهة التهديدات العسكرية، وتنسيق الجهود العسكرية والعملياتية بين قواتنا الجنوبية المسلحة

ومختلف القوات العسكرية المناوئة لميليشيات الحوثي.

الحضور الكريم
 

إن مقتضيات المرحلة، تحتم على الجميع التكاتف والتعاضد والتعاون، النتشال البالد من وضعها
الحالي، والسعي بكل جهد، لتوفير الخدمات األساسية وإنعاش الوضع االقتصادي والخدمي، وإصالح
مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد، وإنجاز مقتضيات التنمية واألمن واالستقرار. وفي هذا المقام
فإننا في مجلس القيادة الرئاسي نضع معاناة المواطن في العاصمة عدن وعموم المحافظات
المحررة في ظل ما يعايشه من غالء المعيشة وتردي الخدمات وشحة الدخل في صدارة أولو�تنا، وقد
حرصنا على أن تكون األولوية إلصالح أوضاع العاصمة عدن، وبذلنا جهوًدا دؤوبة للحد من تداعيات الوضع
المتردي للخدمات فيها، شاكرين االستجابة السـريعة لألشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة
اإلمارات العربية المتحدة ودولة الكويت لمعالجة بعض الملفات العاجلة، واستعدادهم لدعم جملة من

المشاريع الخدمية في العاصمة عدن وسائر المحافظات المحررة.

السيدات والسادة
 

ان قرار الحرب الظالمة على الجنوب لم يكن أمامنا غير
مواجهته، وهذا ما قمنا به، دافعنا عن أنفسنا وأهلنا
وأرضنا وكرامتنا، وقدمنا عشـرات اآلالف من الشهداء
والجرحى من أجل الجنوب، وأسهمنا وال زلنا وسنظل مع
كل الشـرفاء في اليمن نحو تأمين كامل ألمن المنطقة
وسالمة مستقبلها السياسي واالجتماعي
واالقتصادي واألمني والديني. وعليه، فإننا من على
األرض سنقرر كيف يكون السالم، السالم الذي يضمن
تحقيق ما حاربنا وقدمنا التضحيات من أجله، وليس
السالم البعيد عن الواقع، فهذه التضحيات الجسيمة لن
تقبل سالمًا قاصرًا وغير صالحًا ال يمكن تطبيقه والبناء
عليه، السالم المغلف �لهزيمة والفشل واالستسالم.
ولقد دعينا الى سالم شامل وال زلنا، غير ان هذا السالم
يجب ان يضمن استعادة الجنوب الى اهله، وعودة اليمن
الى حاضنته العربية. �تي هذا من خالل عملية سياسية
شاملة، يشارك فيها الجميع، ويقرر من خاللها
الجنوبيون مصيرهم وفق تطلعاتهم المشـروعة
والمعلنة، وتضمن فيها شعوب المنطقة يمنًا آمنًا،
وهذا هو الحل الذي تضمنه اتفاق الر�ض، ومخرجات
مشاورات مجلس التعاون، والواقع على األرض. لذلك،
وفي إطار دعمنا للهدنة، فإننا ننظر بعين فاحصة الى كل
ما يدور، ونشير في هذا المقام الى ضرورة تشكيل
وفد تفاوضي مشترك وفق ما نص عليه اتفاق الر�ض
وأكدته مشاورات مجلس التعاون، وكذا وضع محددات

واضحة ومتفق عليها للعملية السياسية الشاملة.

الحضور الكريم
 

ان حماية منطقتنا االستراتيجية، وتأمين خطوط المالحة
البحرية في �ب المندب وخليج عدن يتأتى من خالل
استقرار حقيقي في الجنوب العزيز، وهذا ما نعمل عليه
مع شركائنا في المنطقة. لذلك، فإن محاولة اعدائنا االن
إعادة إحياء وتصدير اإلرهاب لن يغير من حقيقة اننا
ذاهبون الى تحقيق هدفنا الوطني وثابتون عليه، وندعو
دول التحالف والمجتمع الدولي إلى اإلسهام الفاعل
معنا في جهود مكافحة اإلرهاب، وصون وتعزيز األمن

والسلم الدوليين في المنطقة.

السيدات والسادة
 

ندعو كافة القوى والمكونات والنخب السياسية اليمنية
الى توحيد صفها، من خالل إجراء حوار جاد وحقيقي
وعميق يعالج مسببات الصـراع في الشمال، لضمان
مستقبل آمن لمناطقهم وأجيالهم القادمة، وسنكون

دائمًا إلى جانبهم فيما فيه مصلحتهم سلمًا أو حرً�.
 

األخوات واألخوة .. رئيس وأعضاء الجمعية الوطنية
 

ال يسعني في هذا الموقف اال التأكيد على دعمنا
الكامل لكم في كافة مهامكم الوطنية مثلما نعمل
معكم دائمًا، وسنكون إلى جانبكم، على عهدنا الثابت،
عهد الرجال للرجل. الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى،
والحرية لألسرى والمعتقلين، والنصر لشعبنا الجنوبي

العظيم 
 
 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

نص كلمة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي،
نائب رئيس المجلس الرئاسي, القائد األعلى للقوات المسلحة الجنوبية
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شنت قوات الحزام األمني �لصبيحة
حملة أمنية، عقب وصول تعزيزات
عسكرية لها وذلك لمالحقة عناصر
مسلحة إجرامية استهدفت قواتها
�لمنطقة. وأشار مصدر أمني في حزام
الصبيحة أن المنطقة تشهد اشتباكات

بين قوات حزام الصبيحة من جهة

تواصل قوات الحزام األمني �لصبيحة
عمليات تأمين الخط العام في المديرية
وتتبع العناصر المسلحة التي ارتكبت
جرائم تقطع وسرقة وسط على

المسافرين عبر المديرية.

وعناصر مسلحة من البالطجة
وقطاع الطرق من جهة أخرى في
طور الباحه. وأفاد المصدر أن قوات
حزام الصبيحة �شرت حملتها
األمنية بعد تعرض قواتها ألطالق
نار من قبل تلك العناصر لترد على
مصادر النيران وتبدأ عملية تمشيط

للمنطقة بهدف القبض عليهم.

قوات حزام الصبيحة تشن حملة أمنية لمالحقة
عناصر إجرامية في طور الباحة

أمن مديرية الديس الشرقية
ينفذ دور�ت ليلية

نفذ أمن مديرية الديس الشرقية
دور�ت ليلية حيث بدأت الدور�ت الليلية
األمنية �لمديرية بتمشيط المواقع
المشتبه بها بوجود المتعاطين
والمروجين للمخدرات وإقامة النقاط
المتنقلة ليًال وذلك لضبط أي عناصر
تريد أن تخل �الستقرار �لمديرية أو
السطو على الممتلكات العامة
والخاصة ، ولحفظ األمن واالستقرار
�لمديرية لينعم المواطن �ألمن

والسكينة العامة.

ومن جانبها تناشد إدارة أمن وشرطة
الديس الشرقية المواطنين على التعاون
وسرعة اإلبالغ عن أي حوادث او اشتباه أو

أعمال تمس السكينة العامة �لمديرية.

نظمت شرطة المنطقة الحرة �لعاصمة
عدن، ندوة توعوية حول خطر المخدرات
والجريمة وذلك �لتزامن مع (اليوم
العالمي لمكافحة المخدرات والجريمة)
في قاعة هيئة المنطقة الحرة.
واقيمت الندوة برعاية أالستاذ/ أحمد
حامد لملس وزير الدولة ومحافظ
العاصمة عدن _رئيس اللجنة االمنية،
وبدعم من رئيس هيئة المنطقة الحرة
عدن االستاذ حسن الحيد، ومدير عام
شرطة المنطقة الحرة �لعاصمة عدن،
العميد عبد السالم العمري.
واستهلت الندوة بجملة من الفقرات
التي قدمها كال من العميد عبد الناصر
العيدروس، نائب مدير أمن المنطقه
الحرة، رئيس اللجنة االمنية في
المنطقة، والخبير في الجانب االمني

لمكافحة المخدرات والجريمة

حزام عدن يلقي القبض على مروج مخدرات في
مديرية الشيخ عثمان

ألقت قوات الحزام األمني العاصمة عدن،
القبض على أحد المروجين لمادة الحشيش
المخدر في مديرية الشيخ عثمان. وقال
مصدر في القطاع الثامن لحزام عدن إن
عملية القبض جاءت بعد عملية تحري قامت
بها قوات القطاع الثامن حيث تمكنوا من
إلقاء القبض متلبسًا على المروج (ع.س.ع)،

وبحوزته قطعة من مادة الحشيش المخدر.

وأكد المصدر أن عملية القبض هذه تأتي
في اطار الحملة األمنية التي تقوم بها
قوات الحزام األمني وكافة األجهزة األمنية
في كل مدير�ت العاصمة عدن. وأشار
المصدر إلى أن القطاع الثامن وكافة
قطاعات حزام عدن تبذل جهود كبيرة لتتبع
مروجي المخدرات ومتعاطيه وتنفذ حمالت
واسعة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.

شرطة المنطقة الحرة �لعاصمة عدن تقيم
ندوة توعوية حول مكافحة المخدرات وطرق

منع التهريب عبر المنافذ البحرية

وأكدا على إن ضرورة ز�دة
المعرفة بإالساليب االمنية
الحديثة في كشف عمليات
التهريب والترويج للحد من
انتشار هذه الظاهرة الخطيرة
التي �تت تهدد الشباب والتي
تعد أهم عامل في ز�دة معدل
الجرائم بشتى انواعه. من جانبه،
القى مدير عام شرطة
المنطقة الحرة العاصمة عدن
العميد عبد السالم العمري
كلمة رحب فيها �لمشاركين
من أفراد شرطة المنطقة الحرة،
شاكرا حضورهم واهتمامهم
في هذا الجانب المهم
والحساس الذي ظهر في
اآلونة االخيرة �لعاصمة عدن

وعدد من المحافظات.

وأوضح العميد العمري أن هذه
المناسبة تشكل محطة هامة
في تقييم أعمال المكافحة
وتكثيف برامج التوعية في
مواجهة آفة المخدرات
ومخاطرها على الفرد
والمجتمع، مؤكدا على
التشديد والتدقيق في مراقبة
وتفتيش المنافذ البحرية والبرية
لحماية اوساط المجتمع من
المهربين والمروجين للمخدرات
بشت الطرق. وأشار مدير
المنطقة الحرة عدن إلى أن
السبب في اقامة مثل هذه
الورش والندوات واللقاءات تأتي
بهدف ز�دة اساليب المكافحة
والوعي بكل الجوانب االمنية
والثقافية والقضاء عليها
وتشديد الرقابة والتفتيش من
اي عمليات تهريب في المنافذ
البحرية والبرية. ولفت العميد
العمري إلى ان مكافحة انتشار
المخدرات ُتعد معركة مصيرية
بحد ذاتها للجميع ويستدعي
التعاون بين الجهات المختصة
وذات العالقة التي تقوم

بواجباتها في محاربة المخدرات.

قوات الحزام األمني تفكك عبوة
ناسفة في أحد النقاط شمال عدن

تمكنت الفرق الهندسية في إدارة التسليح
العسكري بقوات الحزام األمني من تفكيك عبوة
ناسفة، من الحجم المتوسط، وتحتوي على مادة
السي فور شديد االنفجار. وفي تفاصيل الخبر قال
مصدر عملياتي لـ” المركز اإلعالمي لقوات الحزام
األمني: أن أفراد نقطة الر�ط شمال عدن،التابعة
لقوات حزام الطوق، عثرت على عبوة ناسفة داخل
�ص ركاب نوع (هايس) أثناء قيامها بعملية
التفتيش االعتيادية ، في وقت متأخر من ليلة
أمس، كان يقوده المدعو (ف.م.ع.ث.ص) 40

عامًا وبرفقته (ع.ر.ع.س.ق) من ابناء محافظة تعز.

وتابع المصدر: عند التفتيش الدقيق
لمحتو�ت الباص عثر أفراد نقطة الر�ط، على
العبوة الناسفة، والتي كانت مخفية، بداخل
كيس دعاية، تم وضعه واخفائه بجانب
اغراض وطرود، متنوعة بهدف التموية على
النقاط األمنية،  حيث تم استدعاء فريق
هندسي من خبراء المتفجرات التابع للحزام
األمني الذي عمل على تفكيكها،وفحص
محتو�تها،وتبين أنها تحتوي على مادة
السيفور شديدة االنفجار ، فيما تم  تحريز
المضبوطات، وفتح محضر تحقيق لجمع
االستدالالت االولية تمهيدًا الحالة
المتهمين الى الجهات المختصة

الستكمال اإلجراءات القانونية.

أخبار6

وقال مدير شرطة كريتر العقيد نبيل عامر �ن
األجهزة األمنية تلقت شكوى من احد
المواطنين ضد احدى الصيدليات التي تبيع أدوية
وإبر منتهية الصالحية، وبعد شكوى المواطن
تم ابالغ مكتب الصحة الذي انزل فريق للتأكد من
حقيقة الشكوى، وأشار �ن الفريق الطبي نزل
ولكنه تفاجئ بوجود أدوية منتهية الصالحية
وتالفة وقام بتوجيه قوات األمن �غالق
الصيدلية ومعاقبة صاحبها حفاظا على ارواح
الناس الذين �خذون العالج دون تأكد من تاريخه
وكلهم ثقة �ن األطباء ال يخونون األمانة و

حريصون جدًا على أرواح الناس.

اغلقت شرطة كريتر �لعاصمة عدن، صيدلية
كانت تبيع أدوية منتهية الصالحية، بعد شكوى
تقدم بها احدى المواطنين حيث قام بشراء
عقاقير البنه ليكتشف الطبيب المعالج إنها
منتهية الصالحية. وبعد شكوى المواطن تم
ابالغ مكتب الصحة الذي بدوره انزل فريق طبي
للتأكد من صحة الشكوى ولكنهم تفاجئوا �ن
معظم األدوية الموجودة منتهية أو قريبة

االنتهاء وتم ايقاف مالك الصيدلية واغالقها،

اغالق صيدلية تبيع أدوية تالفه ومنتهية
الصالحية في كريتر �لعاصمة عدن
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الرئيس الُزبيدي
ُيعزي في وفاة

العميد عوض الجوهي

أخبار 7

استشهد 5 افراد وإصابة
اخرين من قوات دفاع شبوة
اثناء تصديهم لهجوم إرهابي
غادر استهدف نقطة امنية
في المدخل الشرقي لمدينة
عتق، كما تمكن ابطال قوات
دفاع شبوة من قتل عدد من
العناصر اآلرهابية التي قامت
بمهاجمة النقطة االمنية.
وتأتي هذه العملية اإلرهابية
الغادرة بعد حمالت اعالمية
واسعة استهدفت قوات دفاع
شبوة وقوات العمالقة
الجنوبية شنها نشطاء ومطابخ
اعالمية تابعة لالخوان
المسلمين، وتزامنًا مع انتشار
القوات الجنوبية في حماية
وتأمين آ�ر وحقول النفط في

محافظة شبوة .

الجدير �لذكر ان هذه العملية االرهابية
التي استهدفت قوات دفاع شبوة
وقوات العمالقة الجنوبية هي العملية
الرابعة خالل شهر ولن تتوقف هذه
العمليات االرهابية إال بإستئصال هذه
التنظيمات اإلرهابية وتجفيف منابعها من

جميع مدير�ت شبوة.

هذا وكانت عمليات العناصر االرهابية قد
توقفت خالل فترة سيطرة سلطة االخوان
على محافظة شبوة وهذا يثبت بوضوح
تخادمها مع العناصر االرهابية ومليشيات

الحوثي.

استشهاد 5 من أبطال دفاع شبوة وجرح
اخرين إثر هجوم إرهابي استهدف نقطة

أمنية بشبوة

البحث الجنائي �من عدن يعلن
تقرير إنجازاته للنصف األول من

العام الجاري

أعلنت إدارة البحث الجنائي في إدارة أمن العاصمة عدن
تقرير إنجازاتها للنصف األول من العام الجاري 2022م.
وأكد مدير عام إدارة البحث الجنائي في إدارة أمن عدن
العميد صالح القملي أن اإلدارة حققت إنجازات كبيرة
خالل الفترة الممتدة من الفاتح من يناير وحتى منتصف
يونيو الجاري بنسبة ضبط بلغت 93 % ووفقًا للخطة
األمنية المقرة من قبل مدير عام شرطة العاصمة عدن
اللواء الركن/ مطهر علي ناجي الشعيبي و�لتعاون
مع األجهزة األمنية �لعاصمة عدن �إلضافة إلى تعاون
المواطنين وأنصار األمن مع األجهزة األمنية. وأشاد
العميد القملي بجهود مدير أمن عدن اللواء الركن
مطهر الشعيبي في االرتقاء بعمل اإلدارة ودعمه
المادي والمعنوي الدائمين لضباط ورؤساء التحقيقات
والتحر�ت �لمدير�ت وتذليل الصعو�ت والمعوقات
التي تقف أمام عملها �إلضافة الى جهود أدارة البحث
ومنتسبيها تجاه إنجاح العمل وتحقيق أعلى درجة من
االستتباب األمني وتعزيز سيادة القانون في ظل
الظروف االستثنائية التي تعيشها العاصمة عدن
والمناطق المحررة من غياب لتحسين بيئة العمل ضئيلة
وشحة توفير المقومات األساسية من دعم ومساندة

وتحركات للكادر البشري.

ولخص مدير البحث تقرير اإلدارة
خالل النصف األول من العام

الجاري �إلنجازات األتية :–
 

- إجمالي البالغات المسجلة خالل
فترة التقرير (974) بالغًا،
المضبوطة والمعلومة (903)

بنسبة ضبط %93. 
 

- الكشف عن (42) قضية من
إجمالي (113) قيدت ضد مجهول
ويجري البحث عن القضا� (71)

المتبقية.
 

- الكشف عن (23) قضية تم
ترحيلها من العام الماضي

2021م.
 

– إحالة ملفات (688) قضية إلى
النيا�ت العامة والمتخصصة.

 
– تجهيز ملفات (286) قضية غير
محالة للنيابة والمحاكم نتيجة
اقتصار عملها على يومين في
األسبوع فقط خالل الفترة

الماضية.

و�رك مدير البحث الجنائي �من عدن بقرار
تعيين فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي
نائبا عاما للجمهورية الفتًا أنه الشخصية
القضائية الفعالة التي يؤمل عليها في
تنشيط عمل النيا�ت وسرعة البت �لقضا�
المتعثرة خالل الفترة الماضية.. مثمنًا الجهود
الكبيرة والتعاون من قبل فضيلة القاضي
أنيس ناصر علي في إنجاح عمل إدارة البحث
�إلضافة الى إشرافه على السجن
اإلحتياطي. ووجه العميد القملي الدعوة
لوسائل اإلعالم ونشطاء التواصل االجتماعي
لدعم ومساندة األجهزة األمنية لتثبيت األمن
والبحث عن الحقيقية واالبتعاد عن اثارة
الشائعات اإلعالمية المغرضة والكاذبة.. الفتًا
أن الجهات المختصة بإدارة البحث الجنائي
وجميع أقسام الشرط مفتوحة لالستفسار
والتأكد من أي معلومات أو بيانات وبكل
شفافية. وجدد مدير البحث الجنائي الشكر
لمدير أمن العاصمة عدن اللواء الركن مطهر
الشعيبي ولجميع ضباط وكوادر إدارة البحث
على ما قدموه ويقدموه في سبيل وطننا
الذي ينشد اليوم تطلعاته عبر دعائم ثابتة
وصلبة أبرزها بل أهمها األمن واالستقرار
وازدهار الدولة المدنية الحديثة دولة النظام

والقانون.

توعد الشيخ عوض بن الوزير العولقي
محافظ محافظة شبوة رئيس اللجنة
األمنية �لمحافظة ، �لرد الحاسم على
العملية اإلرهابية والهجوم الغادر
على نقطة التمركز األمنية لقوات دفاع
شبوة، الذي أدى إلى استشهاد 5
جنود وإصابة سبعة آخرين، في منطقة
خمر المدخل الشرقي لمدينة عتق
مركز المحافظة. جاء َذلك خالل تفقده
النقطة األمنية؛ التابعة ِلقوات دفاع
شبوة، مطلًعا على حيثيات الهجوم
اإلرهابي اّلذي نفذته عناصر إرهابية
فجر اليوم ، متعهًدا بِمالحقة
االرهابيين وإحالتهم إلى المحكمة
والنيابة الجزائية المتخصصة. وأكد
“محافظ شبوة – رئيس اللجنة األمنية”

�ن� “األعمال االرهابية الجبانة؛

لن ُتثني األجهزة األمنية عن
القيام بِمهامها في مكافحة
اإلرهاب، والتصدي للتطرف
والعنف واإلخالل بِجهود تعزيز
األمن واالستقرار في
المحافظة. واكد ” المحافظ
العولقي ” إن “قيادة السلطة
المحلية؛ لن تتوانى عن
اهتماماتها السامية
وتعهداتها الخدمية في
مختلف المكاتب التنفيذية” عقب
الهجوم اإلرهابي الُمتنافي مع
القيم والمبادئ اإلنسانية.
 وأشاد “محافظ شبوة ”
�لتضحيات الجسورة اّلتي
حققها جنود قوات دفاع شبوة
في مختلف المحاور األمنية
والعسكرية لها، الُمفضية
بِحماية أمن واستقرار المحافظة

من الهجمات اآلثمة.

ودعا “محافظ شبوة األجهزة
العسكرية األمنية؛ إلى ضرورة
رفع مستوى التأهب األمني
ِلتالفي تكرار حدوث مثل تلك
الجرائم اإلرهابية، وصد
المخططات الرامية العابثة �من
واستقرار المحافظة. ووجه
“المحافظ” بِتقديم العالج الالزم
للجرحى والُمصابين؛ تخفيًفا
ِلمعانتهم، داعًيا أبناء المحافظة
إلى وحدة الصف الوطني؛
للتصدي لكافة أشكال العنف
والتطرف االرهابيين. وعبر
“محافظ شبوة” عن �لغ
مواساته وحزنه وصادق عزاءه
إلى أسر وأقارب وذوي
الشهداء، سائًال المولى -عز
وجل- أن يتغمدهم بواسع
رحمته ويسكنهم فسيح جناته،
ُمتمنًيا الشفاء العاجل لجميع

الجرحى والُمصابين.

محافظ شبوة يتوعد �لرد الحاسم على العملية
اإلرهابية التي أستهدفت قوات دفاع شبوة

بعث الرئيس القائد عيدروس قاسم
الُزبيدي رئيس المجلس االنتقالي
الجنوبي، القائد األعلى للقوات الُمسلحة
الجنوبية، نائب رئيس مجلس القيادة
الرئاسي، برقية تعزية في وفاة العميد
عوض سالمين الجوهي رئيس شعبة
التوجيه المعنوي �لمنطقة العسكرية
الثانية، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة
حافلة �لنضال والعطاء. وعّبر الرئيس في
برقيته عن خالص التعازي وعظيم
الموساة إلى أبناء وأشقاء الفقيد وأفراد
أسرته وذويه كافة، ومشاطرته لهم
أحزانهم بهذا الُمصاب األليم. وعدد
الرئيس القائد في برقيته األدوار النضالية
والوطنية للفقيد الجوهي، في مختلف
المراحل من خالل المناصب التي تقلدها
في المؤسسة العسكرية الجنوبية،
وفي ساحات النضال السلمي بعد اجتياح
الجنوب العام 1994م، فضال عن
إسهامه البارز في تحرير مدينة المكال من
قبضة تنظيم القاعدة اإلرهابي عام
2016، وما تالها من جهود مشهودة

في قطاع التدريب والتأهيل.

وابتهل الرئيس الُزبيدي في ختام
برقيته إلى المولى عزوجل �ن يتغمد
الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة
ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله

وذويه الصبر والسلوان.
 

إن�ا لله وإن�ا إليه راجعون.

أمن تبن يلقي القبض على متهم بقتل شقيقه
بعد أربع ساعات من ارتكابه جريمة القتل

أعلنت األجهزة األمنية بمديرية تبن لحج مساء اإلثنين، القبض على شاب
أقدم على قتل شقيقه بمنطقة البيطرة – الفيوش بـتبن لحج. وكشف
مدير البحث الجنائي بمديرية تبن لحج مالزم أول عارف السقاف تفاصيل
الجريمة قال: أن منطقة البيطرة – الفيوش بمديرية تبن شهدت جريمة
مروعة عقب مقتل شاب على يد شقيقه صباح اليوم. وأوضح السقاف :
استلمنا توجيهات من مدير شرطة تبن العقيد محمد الحرق لمتابعة هذه
الجريمة بدورنا قمنا بتكليف فريق من البحث الجنائي على رأسه ضابط
البحث سامي الموزعي بمتابعة المتهم قاتل أخاه وضبطه و�لفعل تمكنا
من إلقاء القبض على ( م، ب، د) 19 عامًا يسكن منطقة البيطرة –

الفيوش بعد إرتكابه الجريمة بـ 4 ساعات فقط،

وأشار : من خالل نزول فريق من األدلة الجنائية لمسرح الجريمة
تبين أن المجني عليه شاب في عمره 35 عامًا يدعى ( م، د، و)
قتل من سالح آلي على يد شقيقه، بسبب مشاكل أسرية
نشبت بينهم. وأكد مالزم أول عارف السقاف : أن التحقيقات
مستمرة في هذه الجريمة لكشف مزيدًا من المعلومات حتى
استكمال كافة االجراءات سيتم رفعها للنيابة العامة. وأشاد
السقاف بكافة أفراد أمن تبن ضباط وأفراد على كل مابذلوه من
جهود مضنية حتى تمكنوا من ضبط قاتل أخاه في وقت وجيز

جدًا على حد وصفه.
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شدد على سرعة تنفيذ اتفاق الر�ض واكد ان الدورة
ستقف أمام هموم المواطن واوضاعه المعيشية 

قال رئيس الجمعية الوطنية �لمجلس
االنتقالي الجنوبي في تغريدة له على
منصة تويتر ، إن  المجلس االنتقالي بقيادة
الرئيس القائد عيدروس الزبيدي يسير
قدما نحو تحقيق طموحات واهداف شعب
الجنوب ويقود سفينة شعبنا نحو بر األمان
مستقو� �لتفاف شعبنا حول قيادته.
واضاف اللواء بن بريك في تغريداته التي
نشرها عشية إنعقاد الدورة الخامسة
للجمعية، إن الجمعية الوطنية مؤسسة
وطنية تشريعية للجنوب تحمل مشروعا
متكامال لبناء الدولة، حيث ال مشروع على
الساحة غير مشروع المجلس االنتقالي
بقيادة الرئيس الزبيدي، مشيرا ان  انعقاد
الدورة الخامسة للجمعية الوطنية في
العاصمة عدن، يمّثل تأكيد حقيقي
وملموس على الحضور السياسي
للمجلس على األرض كمظلة سياسية
لشعب الجنوب وقضيته السياسية العادلة
وتطلعاته المشروعة”. واوضح اللواء احمد
سعيد بن بريك ان الدورة ستقف أمام
مشاكل المواطنين وهمومهم خصوصًا
األوضاع المعيشية والخدمية والحلول
والمعالجات لها ، بحيث ُتعكس في

القرارات والتوصيات وقال : "

قال بن بريك  : إن مشاورات الر�ض جاءت لتحقيق نفس
أهداف تنفيذ اتفاق الر�ض، وال بد من تنفيذ كل بنود
اتفاق الر�ض بما فيها توجيه القوات المتواجدة في
حضرموت والمهرة للجبهات لتحرير مناطقها في شمال

اليمن .

وفي سلسلة تغريداته شدد اللواء بن بريك
على ان المرحلة القادمة تتطلب المزيد من
العمل والجهود والتقييم في داخل
الجمعية وداخل هيئة رئاسة المجلس
االنتقالي الجنوبي، بما يمكن من الدفع
بكفاءات قادرة على العطاء” وتأتي الدورة
الخامسة للجمعية الوطنية تحت شعار (
وحدة الصف الجنوبي من أجل السالم الدائم
والتنفيذ الخالق لمخرجات اتفاق ومشاورات
الر�ض وحق الجنوب في استعادة دولته )
وكترجمة للواقع المستجد الذي يعيشه
الجنوب اليوم ومكللة لما سبقها من
نجاحات وفي ظل تطورات ومستجدات هامة
وعقب مشاورات الر�ض واعالن نقل
السلطة للمجلس القيادي الرئاسي وانتقال
سلطة وهيئات الدولة إلى العاصمة عدن
وفي ظل تردي الوضع المعيشي
والخدمي للمواطن في الجنوب وإستمراء
اطراف سياسية على تأزيم االوضاع
المعيشية والخدمية نكاية �لمجلس

االنتقالي الجنوبي وشعب الجنوب

شعبنا الجنوبي ظل يقاوم وسيقاوم لتحقيق كل
طموحاته”، و القيادة السياسية للمجلس االنتقالي
الجنوبي برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الُزبيدي،
وقفت بمسؤولية أمام استحقاقات شعبنا بتوقيعها

على اتفاق ومشاورات الر�ض” 

بن بريك : ال مشروع
على الساحة غير

مشروع المجلس
االنتقالي بقيادة

الرئيس الزبيدي
 

تطلعات وآمال شعب الجنوب من الدورة الخامسة لمؤسسته التشريعية
تنعقد الدورة ال5 للجمعية الوطنية للمجلس
االنتقالي الجنوبي في ظل منجزات عظيمة
ممهورة بدماء وتضحيات ابطال قواتنا المسلحة
المرابطين في ثغور الجبهات وفي تثبيت االمن
واالستقرا واالسهام الفاعل في الشراكة الدائمة
مع دول التحالف بما يخدم أمن المنطقة وبما
يضمن تحقيق الهدف الوطني لشعب الجنوب
ويبدي ابناء الجنوب وفي طليعتهم اخوانهم من
منتسبي القوات المسلحة الجنوبية ثقة �ن الدورة
الخامسة للجمعية الوطنية للمجلس االنتقالي
ستكون محطة محورية للتقييم الموضوعي
والشفاف وتحقيق نقلة نوعية للجمعية ودروها
الر�دي كمؤسسة تشـريعية للمجلس االنتقالي
الجنوبي، الذي يحمل على عاتقه قضية شعب
الجنوب والتعبير عن إرادته وتطلعاته وحقه في
تقرير مصيره والعيش الكريم على أرضه
واستعادة وبناء دولته الجنوبية الفيدرالية كاملة

السيادة،

وهناك جملة من المطالب و االمال العريضة
التي يعول شعب الجنوب على قدرة الجمعية
الوطنية في تحويلها الى توصيات وقرارات
في الدورة الخامسة التي ستنطلق اعمالها
غد االحد وهي مطالب جد ملحة وتمس
معيشة المواطن وامنه واستقراره وثوابته
الوطنية الجنوبية وتتمثل هذه المطالب

�لتالي :

اسقاط رموز الفساد وتجار الحروب , وادراج ملف تحرير المؤسسات
المالية واالقتصادية من الفساد في جدول أعمال الدورة الخامسة.

 
الوقوف الجاد امام الوضع المعيشي للمواطن في الجنوب
والخروج بقرارات وتوصيات تعكس المعالجات والحلول   الخروج
بقرارات وتوصيات هامة تعمل على تعزيز اللحمة الجنوبية وإنتشال

األوضاع الخدمية.
 

مواصلة العمل على تحقيق تطلعات شعب الجنوب في ترسيخ
األمن وتوفير الخدمات والقضاء على اإلرهاب وصوًال إلى استعادة

الدولة الجنوبية الفيدرالية المستقلة.

العمل مواصلة الحوار الوطني الجنوبي من خالل
خطوات فعلية ومبادرات ملموسة لتعزيز وحدتنا
الجنوبية كأساس متين لتحقيق اهداف شعبنا

واستعادة دولتنا.
 

الضغط على مجلس القيادة الرئاسي وحكومة
المناصفة الستكمال تنفيذ اتفاق الر�ض وهيكلة
وزارتي الداخلية والدفاع وسرعة نقل القوات
العسكرية الشمالية من وادي حضرموت والمهرة
وشبوة وأبين إلى جبهات التصدي للمليشيات
الحوثية وإحالل مكانها قوات النخبة ودفاع شبوة

واألحزمة األمنية.

دعوة الحكومة لتشكيل الوفد التفاوضي
المشترك وهيكلة إدارة البنك المركزي وإيداع
إيرادات النفط والغاز في البنك المركزي �لعاصمة
عدن وإعادة تشكيل وتفعيل الهيئات االقتصادية

والرقابية.

إعادة الهيكلة في المجلس االنتقالي الجنوبي
وتحديث وتطوير وثائقه و االرتقاء �لدور التشريعي
والرقابي للجمعية الوطنية والعمل على تبني
قضا� الناس واحتياجاتهم ومواجهة شبح الفقر
والجوع والمخططات العدائية التي تستهدف
الهوية الجنوبية وقضيته العادلة وحق شعب

الجنوب في استعادة دولته.
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طالب نشطاء وحقوقيون جنوبيون وقيادات
عسكرية وامنية جنوبية المجلس الرئاسي
اليمني ودول التحالف العربي الى العمل
بدورهم الوطني وتسليم المدعو امجد خالد
وافراد الخلية االرهابية التابعه له الفارين من
وجه العدالة والمطلوبين امنيًا للسلطة االمنية
ووحدات مكافحة االرهاب والمتواجدين حاليًا
تحت حماية الوية ومليشيات الشرعية بريف تعز
للمحاكمة على ذمة تورطهم بتنفيذ عمليات
ارهابية واغتياالت طالت قيادات عسكرية
جنوبية والتي كان اخرها إغتيال اللواء ثابت
جواس ومرافقيه وتفجير مطار عدن الدولي
بسيارة مفخخة فجرها االرهابي صالح الحداد احد
ضباط لواء النقل التابع المجد خالد التي راح
ضحيتها العشرات من النساء واالطفال وكبار
السن واغتيال صحفيين  ومحاولة اغتيال محافظ
عدن ووزير الزراعة ورئيس العمليات المشتركة

بسيارات مفخخة بإشراف ودعم من امجد خالد.

تربة تعز اليمنية وكرًا      لإلرهاب      ومنطلقًا
رئيسيًا لتجهيز السيارات المفخخة
    لإلرهاب 

مجددًا عادت منطقة التربة التابعة لمحافظة تعز اليمنية
الى الواجهة بوصفها وكرًا لإلرهاب الذي يستهدف
العاصمة عدن وذلك وفقًا لإلعترافات الموثقة لعناصر
الخلية اإلرهابية المتورطة بتنفيذ العمليات اإلرهابية
واإلغتياالت التي طالت قيادات عسكرية رفيعة في
القوات المسلحة الجنوبية �لعاصمة عدن . هذه
االعترافات الموثقة التي بثتها وحدات مكافحة اإلرهاب
كان اخرها اعترافات الخلية االرهابية بإغتيال قائد محور
العند قائد اللواء 131 مشاه اللواء ثابت مثنى جواس
ومرافقيه في مساء 24 مارس الماضي بتفجير سيارة
مفخخة في المدينة الخضراء التابعة إدارً� لمحافظة لحج
وكذلك محاولة إغتيال رئيس العمليات المشتركة اللواء
صالح الذرحاني بسيارة مفخخة في الشارع الرئيسي

بمديرية المعال في 15 مايو الماضي .

منطقة التربة بتعز اليمنية بؤرة لخال� اإلغتياالت اإلرهابية
 

 كشفت نتائج التحقيقات واإلعترافات الموثقة مع افراد
الخلية اإلرهابية التي نفذت عملية إغتيال اللواء الركن/
ثابت جواس ومرافقيه و بثتها وحدات مكافحة اإلرهاب
في العاصمة عدن اليوم الخميس الموافق 23 يونيو
2022م عن تحويل جماعة اإلخوان لمناطق الحجرية
والتربة بريف محافظة تعز اليمنية الى بؤرة لخال�
اإلغتياالت والجرائم اإلرهابية ومعامل تجهيز وإعداد
السيارات المفخخة والعبوات الناسفة بإشراف مباشر من
اإلخواني قائد لواء النقل المدعو أمجد خالد إلستهداف
العاصمة عدن وامنها وإستقرارها. وأشارت نتائج
التحقيقات مع أفراد الخلية اإلرهابية الذين تم القبض
عليهم من قبل وحدة مكافحة االرهاب �لعاصمة عدن
عن إعترافهم بتنفيذ عمليات إرهابية وإغتياالت طالت
قيادات عسكرية جنوبية في العاصمة عدن بواسطة
سيارات مفخخة تم إعدادها وتجهيزها في منطقة التربة
بريف محافطة تعز اليمنية . وبثت وحدات مكافحة اإلرهاب
إعترافات مصورة ألفراد الخلية اإلرهابية وتفاصيل حادثة
إغتيال الشهيد اللواء ثابت جواس ومرافقبه والتي تم
التخطيط لها ونفذها اإلرهابي المدعو محمد الميسري
�مر من اإلخواني أمجد خالد المقرب من علي محسن
األحمر والمتواجد حاليًا في مناطق الحجرية بريف تعز
اليمنية. كما كشفت إعترافات افراد الخلية اإلرهابية �ن
السيارة المفخخة والمستخدمة في عملية إغتيال
الشهيد اللواء جواس ومرافقيه تم تجهيزها في مدينة
التربة بريف تعز من قبل المدعو محمد الميسري وتم
تسليمها الحد افراد الخلية االرهابية الذي ادخلها برفقة
زوجته واطفاله الى العاصمة عدن لغرض تمريرها من
النقاط والحواجز االمنية والعسكرية . حيث كشفت
إعترافات افراد الخلية اإلرهابية عن استخدام وسائل
اتصاالت لتنفيذ عملياتهم اإلرهابية �لتعاون والتنسيق
مع مليشيات الحوثي اإلرهابية المسيطرة على
االتصاالت لرصد وتعقب ومراقبة تحركات القيادات
الجنوبية وإغتيالهم وهذا ما يثبت عن التخادم الحوثي

االخواني في الحرب على الجنوب .

هذا وتعتبر مناطق التربة والحجرية بريف
محافظة تعز اليمنية المعقل الرئيسي
لمعسكرات مليشيات االخوان اإلرهابية بينها
ما يسمى اللواء الرابع مشاه جبلي
ومعسكرات مليشيات ” الحشد الشعبي“
وعناصر لواء النقل حرس رئاسي الذي يقوده
االخواني أمجد خالد، ومليشيات اخرى يقودها
المدعو مهران القباطي ومعسكر العفا
بمنطقة االصابح �الضافة الى عدد من
التشكيالت والمليشيات االخوانية وتتواجد في
هذه المعسكرات المئات من العناصر والقيادات
اإلرهابية المطلوبين امنيًا الجهزة أمن العاصمة
عدن على ذمة قضا� جنائية وإرهابية �إلضافة
الى قيادات في تنظيمي القاعدة وداعش
بينهم مطلوبين دوليًا ويتواجدون تحت حماية

مليشيات اإلخوان بريف تعز.
 

مطالبات شعبية لتسليم االرهابي امجد خالد
للعدالة

من جهته طالب قائد وحدة مكافحة اإلرهاب في
العاصمة عدن العميد يسران المقطري الحكومة �حضار
الجناة المتورطين بجرائم إرهابية ومنها جريمة اغتيال
اللواء الركن ثابت جواس من محافظة تعز اليمنية مديرية
التربة وهم ضباط في لواء النقل واحضار العميد امجد

خالد ايضًا ومثولهم امام النيابة.

وأشار المقطري الى ان التحقيق ال زال مستمرا وانهم
يملكون ادلة قاطعة ويتم متابعتها من النيابة.

وطالب الصحفي والناشط السياسي سعيد �حداد النائب
العام في الجمهورية قاهر مصطفى إصدار مذكرة إلى
األجهزة األمنية والعسكرية واالستخباراتية في تعز
�لقبض وضبط وإحضار كال من اإلرهابيين أمجد خالد
ومحمد ميسري لتورطهم في اغتيال قائد قاعدة العند
ثابت جواس ومحاولة إغتيال محافظ عدن ورئيس هيئة

العمليات المشتركة للقوات المسلحة الجنوبية.

376 خرقًا وانتهاكًا انسانيًا جديدًا
للمليشيات الحوثية شمال الضالع

منذ بداية الهدنة الثانية

تصّعد المليشيات الحوثية
المدعومة من إيران من خروقاتها
شمال الضالع للهدنة األممية
الثانية المزمنة بشهرين اضافيين
والتي بدأت سر�نها مطلع شهر
حزيران الحالي. حيث بلغت خروقاتها
منذ اليوم األول لسر�ن الهدنة
الى يومنا هذا االحد الموافق 18
يونيو حزيران 376 خرقًا ارتكبت
خاللها انتهاكات انسانية سقط
فيها مواطن يدعى محمود
العامري قتيًال برصاصة قناصة
المليشيات اثناء مروره �حد الطرق
الراجله بين دمت ومريس شمال
الضالع قبل اسبوع، كما شنت
قصفًا عشوائيًا مساء هذا اليوم
�تجاه منازل المواطنين اآلهلة
�لسكان في بلدة قروض شمال
غرب الضالع �سلحة 12.7 احدثت
بعضها اضرار في المنازل ناهيك
عن خلق حاله من الخوف والرعب
لدى االهالي خصوصًا شريحة

النساء واألطفال.

وفيما يخص خروقات هذه المليشيات في الجبهات، فقد
تواصلت الخروقات بشكل يومي خصوصًا خالل فترات
الليل، حيث سقط خاللها شهيد من الجنود المرابطين
في موقع حبيل ناجي وسط قطاع الثوخب شمال شرق
مديرية الحشاء وذلك يوم االثنين الماضي الموافق 13
يونيو اثناء تعرضه لطلقة قناصة، وقد استخدمت
المليشيات في هذه الخروقات سالح القناصة بشكل
مكثف بعد نشر قناصتها قبل ثالثة اسابيع في مختلف
القطاعات القتالية، اضافة الى استمرار القصف
بمقذوفات الطيران المسير خصوصًا في قطاع الفاخر
�تجاه مواقع مرابطة اللواء 30 مدرع والمواقع
المجاورة، واستخدما كذلك سالح الهاونات عيارات 120 و
80 ومدفعية 23 واسلحة اخرى متوسطة وخفيفة

بشكل متواصل،

كانت اخر هذه الخروقات شن قصف مكثف �تجاه مواقعنا
في قطاعات الثوخب وبتار وصبيرة-الجب هذا المساء قبل
ساعة من كتابة هذا البيان، والزال القصف مستمر بشكل

متقطع حتى اللحظة.
 

قواتنا في مختلف جبهات الضالع التزال ملتزمة بمضمون
الهدنة األممية الثانية كما التزمت �لهدنة األولى وذلك
استجابة للدعوات االنسانية وامتثاًال منها لتوجيهات
القيادة السياسية في المجلس االنتقالي الجنوبي
والمجلس الرئاسي ممثلة �لرئيس القائد عيدروس
قاسم الزبيدي، كما تجدد ادانتها واستغرابها في الوقت
نفسه للصمت المبهم والمستمر من قبل الجهات
االممية الداعية والراعية لهذه الهدنة إزاء الخروقات

المتكررة للمليشيات الحوثية المدعومة من ايران.
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2-  قامت قوات العاصفة بتسيير دور�ت
متحركة في الشوارع والطرقات
الرئيسية وامام المتنفسات العامة
والموالت لحماية المواطنين وخاصة

العوائل من اي سلوك خاطئ.
كما تقوم أيضًا برصد �ئعي مروجي
المخدرات وضبطهم وقد ضبطت

العشرات منهم.
قامت قوات العاصفة خالل األسبوع
الماضي بمرافقة وتامين تحركات الرئيس
القائد عيدروس الُزبيدي في العاصمة

عدن.
كما قامت بتأمين قاعة انعقاد الدورة
الخامسة للجمعية الوطنية الجنوبية

�لعاصمة عدن.

قامت قوات العاصفة �لعديد من
األنشطة واهمها.

ندوة توعوية حول القانون الدولي
اإلنساني وحقوق اإلنسان

�لتعاون مع منظمة نداء جنيف.
قامت بحملة توعوية حول خطر
المخدرات وخاصة الشبو القاتل من
خالل نشر الملصقات وتوزيعها

على المواطنين.
كما قامت دائرة التوجيه المعنوي
لقوات العاصفة �لعديد من
المحاضرات التوعوية الدينية

والسياسية .

1-  نفذت حملة انتشار واسعة خالل
األسبوع الماضي في بعض مدير�ت
العاصمة عدن ومنها مديرية كريتر
والمعال والتواهي وخور مكسر، وتهدف
الحملة الى حفظ األمن واالستقرار
ومتابعة تنفيذ قرار منع توقيف السيارات
في الشوارع والطرقات الرئيسية
�لتعاون مع شرطة السير في العاصمة

عدن.
 �إلضافة الى حماية المؤسسات
والمرافق السيادية الخدمية ومنها البنك
المركزي والبنك االهلي والهجرة

والجوازات ومجمع القضاء.
كذلك تقوم بتأمين قصر المعاشيق
ومرافقه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

التدريب :

األنشطة :
قامت قوات العاصفة �لعديد من

األنشطة واهمها.
ندوة توعوية حول القانون الدولي
اإلنساني وحقوق اإلنسان

�لتعاون مع منظمة نداء جنيف.
قامت بحملة توعوية حول خطر
المخدرات وخاصة الشبو القاتل من
خالل نشر الملصقات وتوزيعها

على المواطنين.
كما قامت دائرة التوجيه المعنوي
لقوات العاصفة �لعديد من
المحاضرات التوعوية الدينية

والسياسية .

انجازات ونشاطات قوات
العاصفة الجنوبية في أسبوع

تقرير 10

حققت قوات العاصفة  إنجازات أمنية كبيرة خالل األسبوع الثالث
من شهر يونيو 2022م ومن أبرز هذه اإلنجازات :
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المخدراتالمخدراتالمخدرات
خطر عىل حياتنا جميعاًخطر عىل حياتنا جميعاًخطر عىل حياتنا جميعاً   

اخي المواطن :
نشكر تعاونك �البالغ عن المجاميع المشبوهة
من المتعاطين والمروجين وتجار المخدرات

بإعتبار ذلك واجب ديني، ووطني، وقانوني.

اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
26 يونيو 2022

إن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات للعام 2022 م و الذي
�تي تحت شعار (شارك حقائق عن المخدرات.. إنقذوا االرواح).

 
إذ يعد هذا اليوم محطة للتعريف �ضرار المخدرات و الحد من
ضحا�ها بين اوساط المجتمع و ابراز اخطارها و مآسيها في
حياة المجتمع بل تظل آثار المخدرات الخطيرة و المدمرة و التي
تمتد الى افراد المجتمع و تخلق مشكالت مجتمعية مركبة و
ولدت عصا�ت مختلفة النشاط و الجرائم (عنف . دعارة ) و رفعت

من معدل السجناء و العاطلين عن العمل.
 

كما خلفت العديد من االطفال المحرومين مما يدل على
العالقة الطردية بين ظاهرة المخدرات و حدوث الجرائم و
المشكالت االسرية .. و ظاهرة االنتحار و ظاهرة العنف و
الجريمة و االنحراف و ظاهرة المرض النفسي الى وجود ارتباط

عالي جدا يصل الى قرابة 60 % بين المخدرات .
وظهور تلك المشكالت و الجرائم ... �لنسبة ألضرار المخدرات و
ترويجها تستهدف الشباب و تقتل قواهم الجسمية و
العقلية بل تفتك �القتصاد و تفقد المجتمع شبابه الذي
يعتمد عليهم في بناء مستقبل زاهر لهم .. و ال ننسى �ن
نشير �ن تجارة المخدرات قد لعبت دورا في تدهور االوضاع
االمنية خالل السنوات الماضية اذ تزايد نطاق تهريب المخدرات

مما ادى الى استمرارية تعاطيها .
و قد بلغت عدد القضا� في محافظة عدن حتى منتصف عام
2022 م (36 قضية مخدرات) مقارنة �لعام الماضي 2021م
(80 قضية مخدرات) , اما قضا� بقية المحافظات المحررة
�لنسبة لعددها المتوسط بلغت (120 الى 130) قضية
مخدرات والزالت خطوط و عمليات التهريب مستمرة رغم

وقوع العشرات من صغار المهربين في قبضة العدالة .
 

# كما تجسد الوقاية و المكافحة من المخدرات في عملنا
األمني من خالل احكام السيطرة  قدر المستطاع على المنافذ
الذي يحاول منها المهربون تهريب المخدرات الى داخل

محافظة عدن .
 

وال يسعني الى ان اهمس �ذن المواطن �ن مسؤولية
الشرطة مسؤولية جماعية و ان يتعاون معنا في اإلبالغ عن
مروجي و متعاطي و تجار المخدرات , �نه واجب ديني و وطني
و ان مراقبة االبناء بمن تربطهم بعالقات من اقرانهم من
الشباب فهو واجب على اآل�ء , ال ننسى �ن ندعو �لرحمة و
المغفرة لشهداء الواجب األمني و على راسهم شهيدنا
البطل العميد (فضل صائل) رحمة الله عليه .. العهد و الخلود

لشهدائنا األبطال و الشفاء للجرحى.
 

ختاما بشراكتنا األمنية ودور الحزام األمني م / عدن بعمليات
الضبط سننهض و نعزز األمن في مدينتنا الحبيبة عدن الباسلة .

 

يصادف السادس والعشرين من يونيو للعام م
اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار : (

شارك حقائق عن المخدرات .. إنقذوا االرواح )
لقد �تت مشكلة المخدرات تمثل خطرًا على
المجتمعات البشرية : فهي ل تكتفي بتدمير

الفرد بقدر ما تدمر السرة و االوطان .
 

إن الدراسات والتقارير واالبحاث أثبتت أن انتشار
تعاطي المخدرات قد وصلت الى المستوى
الذي يهدد اقتصاد المجتمعات االنسانية
والدول عامة وسالمة أمن المجتمع ولذا وجب
أن تكون مكافحة المخدرات في المرتبة االولى
لكل أجهزة مكافحة المخدرات في كافة انحاء
العالم الرتباط نشاط مكافحة المخدرات بعصا�ت
منظمة واساليب حديثة للترويج عبر القارات وبين

الدول .
 

إن آفة المخدرات تعد تحد على المستوى
الوطني واالقليمي و�تي التصدي لهذه
الظاهرة الخطرة على مستوى محافظة عدن
التي وجدت نفسها نقطة عبور ومستهدفة
بحكم موقعها االستراتيجي في طريق المالحة

الدولية .
 

إنمشكلة المخدرات �تت اليوم من أخطر
القضا� التي تهدد أمن المجتمعات لما لها من
اضرار امنية واجتماعية وصحية و اقتصادية
الرتباط المخدرات �بعاد اخرى كالجريمة المنظمة
و االرهاب والعنف و االنتحار , مؤكدين �ن ادارة
المخدرات في محافظة عدن تبذل كثيرا من
الجهود في مكافحة هذه اآلفة و نطالبها ببذل
المزيد من الجهود في سبيل الوقاية من جرائم
المخدرات و رص صفوف المجتمع المختلفة و
فئاته لهدف الحد من ظاهرة المخدرات

وانتشارها .
 

اللواء الركن : مطهر علي ناجي
مدير عام شرطة العاصمة عدن 

العقيد : فضل عبدالله عبدالكريم مدير
مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

 
يشكل اليوم العالمي لمكافحة المخدرات .. لعام 2022م
مناسبة للتذكير �فة المخدرات و ويالتها وما تسببه من اخطار
و اضرار مختلفة و يسعدنا بإدارة شرطة محافظة عدن ... ان
نشارك كل مجتمعنا في عدن ... وكل المحافظات المحررة و

مع كل دول العالم االحتفال بها في كل عام .
 

و�تي ذلك لتحفيز كل الهمم و استنفار كافة الجهود
الفردية و المؤسسية في سبيل مواجهة هذه الظاهرة و
السيطرة عليها , �ستخدام كافة السبل و اإلمكانات  , كما ان
مناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تعيد الى االذهان
األخطار �لغة الخطورة للمخدرات و التحد�ت المختلفة التي
تطرحها في كثير من المجتمعات و ما ينتج عنها من اضرار
صحية و اجتماعية و اقتصادية  تلحق �لفرد و المجتمع في آن
واحد خاصة وان الفئة المستهدفة دائما فئة الشباب الذين
يشكلون بقدراتهم وطاقاتهم عدة الحاضر و امل المستقبل
... ان من المعرف �خطار هذه اآلفة و تحد�تها ال يقتصر فقط
على األجهزة المختصة وانما يتعداه الى كافة فئات المجتمع
الحكومية و المؤسسية و منظمات المجتمع المدني و

األجهزة اإلعالمية و العسكرية و االستخباراتية و الخ .
 

كما يفرض عليا المزيد من التنبه واليقظة  اتجاه مهربي هذه
السموم ومروجيها الى جانب التصدي لكل اساليبهم التي
تتطور يوم بعد يوم للوصول الى مبتغاهم دون أي وازع من

دين او ضمير او اخالق تذكر .
 

إن المخدرات تعد من اخطر اآلفات المدمرة للمجتمعات
البشرية و محطمة لطموح و عقول األجيال الشابة و
تفقدهم التوازن في حياتهم و تدمر كيانهم األسري و
التفكك االجتماعي و تزعزع نمط االقتصاد الوطني و تكدر
صفو األمن و النظام العام .. لذا يتطلب بذل المزيد من الجهود
و اتخاذ اإلجراءات القانونية و استغالل كل طاقاتها لمواجهه
تلك المتغيرات من خالل تعزيز الجهود المشتركة و التعاون
الدولي للعمل على مواجهتها و مكافحتها اول �ول لحماية
مجتمعنا من مخاطرها .. �عتبارها ظاهرة عالمية المالمح و

األبعاد .
 

وبسبب انتشارها عبر الدول و القارات فالتعاون مطلوب بين
الجهات المتخصصة و على كافة المستو�ت الوطنية و
اإلقليمية و الدولية , حتى يتسنى تطويقها و شل حركة
مهربيها , و ال يسعنا اال التوجه الى كل المواطنين داعيين
الى توخي الحيطة و الحذر من هذه اآلفة و اخطارها و دعم
الجهود الرسمية المبذولة لمكافحتها و الساهمة بكل
اإلمكانيات المتاحة لمواجهه تحد�تها .. و يبقى األمل كبيرا
لتحقيق مزيدا من التوعية �خطار المخدرات و من اآلالم لهذه

اآلفة و مآسيها المفجعة .
 

العقيد : خالد عبده محمد مدير
التوجيه المعنوي والعالقات
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تدعو الجمعية الوطنية األشقاء في دول التحالف
العربي وكافة دول المجتمع اإلقليمي الدولي
إلى اإلسهام الفاعل في تدعيم ومساندة
جهود القوات المسلحة الجنوبية في مجال
مكافحة اإلرهاب، وصون وتعزيز األمن والسلم

الدوليين في المنطقة والعالم. 

تؤكد الجمعية الوطنية �ن أي محاوالت
لتغييب المجلس االنتقالي الجنوبي
الحامل السياسي لقضية شعب
الجنوب، عن طاولة مفاوضات وقف
الحرب وجهود العملية السياسية التي
تقودها األمم المتحدة، سيجعلنا
وشعبنا في حٍل من أي توافقات تنتج
عنها، وستدفع نضال شعبنا الجنوبي
العظيم إلى االنفتاح على كافة
الخيارات األخرى ولن نتهاون في
مواجهة أية إجراءات أو ترتيبات ال تلبي
إرادة شعب الجنوب، في الحفاظ على
مكتسباته الوطنية وتحقيق أهدافه
المشـروعة �ستعادة وبناء دولته

الجنوبية كاملة السيادة.

اإلسراع في تنفيذ ما تضمنته
مخرجات مشاورات الر�ض حيث (تم
االتفاق على أهمية سرعة تنفيذ
ما تبقى من خطوات في تنفيذ
اتفاق الر�ض وتشكيل فريق
للمتابعة لتحقيق ذلك. كما تم
االتفاق على ادراج قضية شعب
الجنوب في اجندة مفاوضات وقف
الحرب لوضع إطار تفاوضي خاص
لها في عملية السالم الشاملة)
�عتبار ذلك هو مدخًال أساسًيا
للخروج من األزمة السياسية التي

تعاني منها المنطقة.

تبارك الجمعية الوطنية جهود
قيادة المجلس االنتقالي الجنوبي
لتعزيز االصطفاف الوطني
الجنوبي وتحركاته الدبلوماسية
والسياسية مع االشقاء في
التحالف العربي والمجتمع الدولي
ومع الشـركاء اليمنيين، وتحثها
على تكثيف الجهود لتعزيز
التالحم الوطني ومكافحة
الفساد وإصالح مؤسسات الدولة
وانتزاع ضمانات لما بعد هذه
الشراكة بما يلبي مطالب وإرادة
شعب الجنوب ويمكنه من تقرير

مستقبله السياسي.
تشيد الجمعية الوطنية بجهود
الحوار الجنوبي في الخارج وتبارك
إعالن األخ رئيس المجلس
االنتقالي الجنوبي في كلمته
أمام الجمعية �عتزام المجلس
إطالق حوارٍ موازٍ في الداخل، يقود
إلى التوافق على ميثاق شرف
وطني مع كافة القوى
والمكونات الجنوبية، وإشراك كل
شرائح شعبنا الجنوبي في صناعة
مالمح مستقبل دولة الجنوب،
وضمان تحقيق األهداف الوطنية
لشعبنا الجنوبي العظيم، وتحث
الجمعية الوطنية على انتهاج
مزيٍد من الخطوات الفعلية
والمبادرات الملموسة لتعزيز
االصطفاف الوطني الجنوبي
كأساس متين لتحقيق أهداف
شعبنا واستعادة وبناء دولته

الفيدرالية المستقلة.
تشدد الجمعية الوطنية على
ضرورة اإلسراع في تشكيل الوفد
التفاوضي المشترك وفق ما نص
عليه اتفاق الر�ض وأكدته
مشاورات مجلس التعاون، ووضع
محددات واضحة ومتفق عليها

للعملية السياسية الشاملة.
تطالب الجمعية الوطنية �إلسراع
في استكمال تنفيذ “اتفاق
الر�ض”، وفي مقدمة ذلك
تشكيل الوفد التفاوضي
المشترك، وإعادة تشكيل
وتفعيل الهيئات االقتصادية
والرقابية العليا، وتعيين محافظو
ومدراء أمن محافظات الجنوب،
وإعادة هيكلة كافة مؤسسات
الدولة وخاصة وزارتي الدفاع
والداخلية، وإعادة تموضع كافة
القوات العسكرية ونقلها إلى
خطوط التماس في جبهات الحرب

ضد الحوثي.

تحث الجمعية الوطنية قيادة المجلس
والقوات المسلحة الجنوبية إلى تكثيف
العمل التوعوي والساسي ألفراد
وضباط القوات العسكرية واألمنية
لتكون أنموذًج في أداء واجبها. والعمل
المستمر لرفع الحس األمني ألجهزتنا
األمنية وكذا بين صفوف المواطنين،
�الستفادة من الكفاءات المجربة
والعمل على نقل خبراتهم ومعارفهم

لجيل الشباب.

تطوير وتحديث البنية التنظيمية
للمجلس االنتقالي الجنوبي وهيئاته
ومؤسساته القيادية بما يسهم في
استيعاب أكبر قدرٍ ممكن من الكفاءات
الجنوبية في تركيبته القيادية
والمؤسساتية، وبناء على تقييم
ودراسة تحقق البناء المؤسسي

المتين.
تعزيز الهوية الجنوبية وتوسيعها بكل
ابعادها في كل نشاطات االنتقالي

ووسائل إعالمه.

العمل بفعالية على االستغالل
األمثل لما تضمنته مخرجات
مشاورات الر�ض فيما يخص
الجوانب االقتصادية والتنموية
والخدماتية، ووضع مصفوفة
متكاملة ومزمنة لتنفيذها
وخصوصا في العاصمة عدن
ووضع معالجات النقطاع الكهر�ء
في صيف عدن الحار الذي ال

يحتمل.

ضرورة إدراج ممثلين عن المجلس
االنتقالي الجنوبي بما يحقق
المناصفة في جميع اللجان والفرق
الواردة في إعالن نقل السلطة
ومخرجات مشاورات الر�ض كـ
(الفريق القانوني والفريق
االقتصادي، ولجان مراقبة تنفيذ
مخرجات المشاورات المشار إليها

في البيان الختامي للمشاورات).

تؤكد الجمعية الوطنية على
ضرورة البدء في المعالجات
السـريعة لألوضاع االقتصادية
والمعيشية والخدمية السيئة
والى العمل فورا على استقرار
سعر العملة ومعالجة ارتفاع
أسعار المواد الغذائية
واالستهالكية المختلفة التي
تتفاقم يوم عن يوم دون حسيب

او رقيب.

تعزيز الشـراكة االستراتيجية مع
دول التحالف العربي بقيادة
المملكة العربية السعودية ودولة
االمارات العربية المتحدة وتطوير
آفاق التعاون والتكامل مع
جمهورية مصـر العربية ودول
مجلس التعاون لدول الخليج
العربي والجامعة العربية، بما
يقود نحو تكامل جنوبي حقيقي
مع منظومة دول الجوار الخليجي

والعربي وشعوبها الشقيقة.

إصالح المنظومة القضائية والجهاز
المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة

مكافحة الفساد.
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على إحداث تغييرات وإجراءات مهمة وهو ما أكدت
عليه وأعلنته قيادته السياسية خالل اآلونة األخيرة؛
وتجدد التأكيد عليه في كلمات الجلسة اإلفتتاحية
للدورة الخامسة للجمعية الوطنية التي أنعقدت  في
العاصمة عدن؛ وفي مضامين البيان الختامي للدورة
والتي تبشر بإتخاذ سلسلة من الخطوات واإلجراءات
والتدابير الهامة والتي تتعلق بحياة شعبنا الجنوبي؛
والتي من شأنها وضع حد آلالمه ومعاناته أو على
األقل التخفيف من وطأتها وحدتها والتي طال
أمدها وصبر عليها كثيرا ؛ وكذلك على صعيد وضعه
الداخلي وما يستلزمه ذلك من تغييرات وتعديالت
جوهرية في هياكله وإداراته ومؤسساته المختلفة
وتوسعتها نوعيا وإستحداث أخرى ووفقا للظروف
والحاجة لذلك؛ ونأمل أن تدخل إلى قوامها عناصر
جديدة وبما يجعل الطابع الوطني أكثر حضورا
وشموال وبكفاءات وطنية مؤهلة ومقتدرة
ومشهودا لها �لنزاهة؛ و كذلك الحال على صعيد
الخطوات المتعلقة بإستكمال الحوار الوطني
وتفعيل آلياته وصوال إلى محطة التوافق الوطني
األخيرة التي ستتوج بها مسيرة الحوار ووفقا
للصيغة والتسمية التي سيتم التوافق عليها عند
إستكمال كل الخطوات والوثائق المختلفة وفي
مقدمتها ميثاق الشرف الوطني الجنوبي ( مؤتمر
وطني؛ إجتماع ختامي؛ ملتقى عام ) أو أي صفة
أخرى يتفق عليها بشأن ذلك؛ ألن األهم من كل هذا
هو بلوغ هذه المحطة وفي أسرع وقت ممكن؛
فالجنوب في سباق مع الزمن ومع خصومه وأعدائه
الذين يحاولون سرقة الوقت لصالح خططهم
ومؤامراتهم وبطرق وأشكال مختلفة . لقد أصبح
المجلس اإلنتقالي الجنوبي اليوم كيانا وطنيا واسعا
وقوي الحضور والتأثير؛ ويمتد بنشاطه على كامل
خارطة الجنوب وبهيكلية متعددة المهام؛ سياسيا
وإجتماعيا وثقافيا وعسكر� وأمنًيا؛ ويمثل بوجوده
ودوره المتزايد رافعة وطنية وتاريخية حقيقية
للجنوب وقضيته الوطنية العادلة؛ ومن يقفون ضده
اليوم ويدعون لمحاربته و�ي صورة كانت؛ إنما
يقفون مع األسف الشديد في المكان الخطأ من
التاريخ ويسيئون التقدير لمكانة اإلنتقالي وما يعلق
عليه شعبنا من آمال وطنية عريضة . وحديثنا هذا ال
يعني �ي حال من األحوال تبرئة اإلنتقالي من األخطاء
وأوجه القصور التي وقع فيها ورافقت مسيرته
العملية خالل سنوات خمس من عمره ويرتبط بعضها
بحداثة التجربة ولتعقيدات الوضع وحجم المؤامرات
عليه وهو مدعو اليوم وبإلحاح ألن يقدم على
خطوات جدية وشجاعة لتصحيح وتصويب كل ذلك
وبروح وطنية مسؤولة وبما يمكنه من تجاوز هذه
المرحلة وتعقيداتها؛ إعتمادا على وحدة الصف
الوطني الجنوبي وتفعيل مبادراته المختلفة بهذا
اإلتجاه؛ وقد أصبح كل ذلك معلنا من قبل قيادة
اإلنتقالي وكل الموشرات تدل على قرب هذا التحول
الهام؛ وهو ما يستدعي من قبل قوى الجنوب
الوطنية والسياسية واإلجتماعية أن تؤازره في كل
خطوة وأن تكون عونا له؛ ففي كل ذلك تكمن
مصلحة الجنوب الوطنية العليا وبما يعزز وحدة الصف
الوطني الجنوبي كضمانة موثوقة لنيل الجنوب كل

إستحقاقاته الوطنية المشروعة.

صالح شائف  


